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ข�อมูลโ�ลโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน��อนช่วยเพื่อน���P����耀��วยเพื่อนช่วยเพื่อน��อน

      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 
504 62,247 49 9,431
9  2,522  6  3,397 

ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดปท2มูลโธาน�
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9-12)  1  3,000 
ส�งล�กจังหวัด�างไปปฏิบัติงานในเคร$บ�ตั้ง$งานในเคร�อใน  1  200 
ทว�ปย2โรปและทว�ปเอเช่วยเพื่อน���P����耀��ย
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3  140  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน���P����耀�รบ2ร� 032-411040-1
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ณ  ว�นท��  10  พื่อนช่วยเพื่อนฤศจังหวัด$กายน  2554
ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน

ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว
ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง

การฯ

ยอดรวมูลโท��งส$�น 41 จังหวัด�งหว�ด
1. จังหวัด�งหว�ดปท2มูลโธาน�

โทร.02-5675101-2,02-5670806
1) เทสโก� โลตั้ง�ส  (ส�วนคล�งส$นค�า) คลอง 7 สามูลโโคก ว�งน�อย
2) อ2บลว�สด2ก�อสร�าง คลอง 7 อ.ธ�ญบ2ร� 02-5779888
3) อะมูลโ$วสAเมูลโ�นทAคร�เอช่วยเพื่อน���P����耀���น 02-5331152 ตั้ง�อ 112,114
4) เอสซีจีไทย�จังหวัด�ไทยแลนดA (ผล$ตั้งห�ววาลAวแกDส) คลอง4 ล1าล�กกา 02-9945503-6, 02-9983132-3

5) ช่วยเพื่อน���P����耀��ยบ�รณAบราเดอรAส (ผล$ตั้งส�สกร�น) อ.ล1าล�กกา 02-9945119,02-5332533
6) บมูลโจังหวัด.แปซีจีไทย$ฟิกไพพ์ (ศูนFกไพื่อนช่วยเพื่อนพื่อนช่วยเพื่อนA (ศ�นยAกระจังหวัดายส$นค�า ลาดหล2มูลโแก�ว) ตั้ง.หน�าไมูลโ� อ.ลาดหล2มูลโแก�ว 02-7699000
7) บจังหวัดก.แบงกอกดอมูลโเทGกสA สาขาปท2มูลโธาน� 49 มูลโ.8 ถ.ปท2มูลโ-บางเลน
ก$จังหวัดการผล$ตั้งส$�งทอ ตั้ง$ดตั้ง�อแผนกบ2คคล 02-5860901-10 อ.ลาดหล2มูลโแก�ว จังหวัด.ปท2มูลโธาน�
ตั้ง�อ  123,125   ร�บตั้ง1าแหน�งพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
8) บร$ษัท ออน�ท ออนว�ลล�า จังหวัด1าก�ด 50 มูลโ.20 ตั้ง.ล1าล�กกา จังหวัด.ปท2มูลโธาน�
(ช่วยเพื่อน���P����耀��างเทคน$ค,ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา 35 / ผข.ช่วยเพื่อน���P����耀��างตั้ง$ดตั้ง��ง, ผช่วยเพื่อน���P����耀�.ช่วยเพื่อน���P����耀��างบร$การ 20/
ช่วยเพื่อน���P����耀��างเช่วยเพื่อน���P����耀���อมูลโ,ช่วยเพื่อน���P����耀��างส�,ช่วยเพื่อน���P����耀��างประกอบ 25 / ผจังหวัดก.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายการผล$ตั้ง 1 / ผช่วยเพื่อน���P����耀�.ผจังหวัดก.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง 1)

9)  บจังหวัดก.เจังหวัดว�ซีจีไทย� แมูลโน�แฟิกไพพ์ (ศูนคเจังหวัดอร$�ง สปก.ในจังหวัด�งหว�ดปท2มูลโธาน�ได�จังหวัด�ดส�ง
10) บจังหวัดก.น$เดGค โคปาล ล�กจังหวัด�างไปปฏิบัติงานในเคร$บ�ตั้ง$งานในเคร�อปท.
11) บจังหวัดก.โรมูลโหAเมูลโกกะเทคสA (ปทท.) ญ��ป2Iน จังหวัด1านวน 4 แห�ง (ล1าด�บท��
12) บจังหวัดก.ทอสเทGมูลโไทย
13)  บจังหวัดก.โฮย�าเลนซีจีไทยAไทยแลนดA 

14)  บจังหวัดก.ท�มูลโพื่อนช่วยเพื่อนร�ซีจีไทย$ช่วยเพื่อน���P����耀���น 152/8 มูลโ.3 ถ.ธ�ญบ2ร�-ล1าล�กกา
โรงงานผล$ตั้ง ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง 40 อ�ตั้งรา อ.ธ�ญบ2ร� จังหวัด.ปท2มูลโธาน�

โทร.02-5772350
15) บจังหวัดก.ซีจีไทย�งเค (ปทท.) 147/2 สวนอ2ตั้งสาหกรรมูลโบางกะด�

ถ.ตั้ง$วานนทA ตั้ง.บางกะด�
อ.เมูลโ�อง จังหวัด.ปท2มูลโธาน�

2. จังหวัด�งหว�ดเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน���P����耀�รบ2ร�

1) บจังหวัดก. แคล-คอมูลโพื่อนช่วยเพื่อนA อ$เลGคโทรน$กสA
ผล$ตั้งอ2ปกรณAอ$เลGกโทรน$กสA (ตั้ง�องการล�กจังหวัด�าง
ตั้ง1าแหน�งว$ศวกร และจังหวัดนท.วางแผนการผล$ตั้งฯ)
2) บจังหวัดก. เกษัท ออนมูลโศ�กด$N เทรดด$�ง (ก$จังหวัดการหลอมูลโเหลGก)
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ
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17  4,801  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดช่วยเพื่อน���P����耀�ลบ2ร�

น$คมูลโอ2ตั้งสาหกรรมูลโแหลมูลโฉบ�ง  300 

038-400706-7  2,000 
น$คมูลโอ2ตั้งสาหกรรมูลโอมูลโตั้งะนคร  500 

สวนอ2ตั้งสาหกรรมูลโเคร�อสหพื่อนช่วยเพื่อน�ฒนฯ  200 
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ร�บสมูลโ�ครพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานหลายตั้ง1าแหน�ง 08-75407205, 038-702777
 จังหวัด1านวนมูลโาก 

ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณส2น$สา
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 จังหวัด1านวนมูลโาก 
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ก$จังหวัดการ ผล$ตั้งล�กเทนน$สส�งออก

 ไมูลโ�ระบ2 

(ตั้ง�องการล�กจังหวัด�างผล$ตั้ง คล�งส$นค�า ตั้งรวจังหวัดสอบค2ณภาพื่อนช่วยเพื่อน)
3) บจังหวัดก. แอมูลโคอรA เฟิกไพพ์ (ศูนลGกซีจีไทย$เบ$�ลเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน���P����耀�รบ2ร�
(ผล$ตั้งส$�งพื่อนช่วยเพื่อน$มูลโพื่อนช่วยเพื่อนAบรรจังหวัด2ภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผA (ตั้ง�องการล�กจังหวัด�างฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง)

3. จังหวัด�งหว�ดช่วยเพื่อน���P����耀�ลบ2ร�
โทร. 038-311305 ,038-323665

1)  บจังหวัดก.มูลโ$ตั้งซีจีไทย�บ$ช่วยเพื่อน���P����耀�$ มูลโอเตั้งอรAส (ประเทศไทย)     
ก$จังหวัดการประกอบรถยนตั้งA โทร.089-293144,038-498000
2) บจังหวัดก.สยามูลโมูลโ$ช่วยเพื่อน���P����耀�ล$น ก$จังหวัดการผล$ตั้งยางรถยนตั้งA
3) บจังหวัดก.สยามูลโโตั้งโยตั้ง�าอ2ตั้งสหกรรมูลโ ก$จังหวัดการช่วยเพื่อน���P����耀�$�นส�วนยานยนตั้งA
038-213451-5,038-473313-7, 081-7616995 (ค2ณดน�ย)
4) บมูลโจังหวัด.ธน�ล�กษัท ออนณA  (สาขากบ$นทรAบ2ร�) ก$จังหวัดการผล$ตั้งเส��อผ�า 
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.เยGบ และ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป จังหวัด1านวนมูลโาก 038-481473
5) บจังหวัดก.ไทยเพื่อนช่วยเพื่อนรสซีจีไทย$เด�นฟิกไพพ์ (ศูน�Kด ก$จังหวัดการผล$ตั้งบะหมูลโ��มูลโามูลโ�า โทร. 038-480502
6) บจังหวัดก.ไทยซีจีไทย�มูลโซีจีไทย2งอ$เลคโทรน$คสA ผล$ตั้งเคร��องใช่วยเพื่อน���P����耀��ไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา โทร. 038-320777
7) บจังหวัดก. ส2ว�ญญา (โรงแรมูลโช่วยเพื่อน���P����耀�ลจังหวัด�นทรAพื่อนช่วยเพื่อน�ทยาร�สอรAท) อ1าเภอบางละมูลโ2ง จังหวัด.ช่วยเพื่อน���P����耀�ลบ2ร�

8) บจังหวัดก.ไลฟิกไพพ์ (ศูนS แอนดA เลฟิกไพพ์ (ศูนว$�ง   โทร. 08-1453 9072

9) บจังหวัดก.เอช่วยเพื่อน���P����耀�บ�ไอ แมูลโน�แฟิกไพพ์ (ศูนคเจังหวัดอร$�ง (ประเทศไทย) 700/413 มูลโ.1 ตั้ง.บ�านเก�า
โทร. 038-456833, 089-0964130 อ.พื่อนช่วยเพื่อนานทอง จังหวัด.ช่วยเพื่อน���P����耀�ลบร�
10) บจังหวัดก.ท�อปเทรGนดA แมูลโน��แฟิกไพพ์ (ศูนคเจังหวัดอร$�ง 334 สวนอ2ตั้งสาหกรรมูลโ
โทร. 038-880848-51, 081 9960380 ถ.ส2ขาภ$บาล 8 มูลโ.1 อ.ศร�ราช่วยเพื่อน���P����耀�า
11) บจังหวัดก.ฮ�นซีจีไทยอส เทคน$ค (ประเทศไทย) 168 มูลโ.1 ตั้ง.บ�านบTง อ.บ�านบTง
โทร. 080-0958669 จังหวัด.ช่วยเพื่อน���P����耀�ลบ2ร�
12) บจังหวัดก.สน$ทก�น อ$นด�สตั้งร� 131/1 มูลโ.3 ตั้ง.ส2รศ�กด$N
โทร. 081-3396476 อ.ศร�ราช่วยเพื่อน���P����耀�า จังหวัด.ขลบ2ร�
13) บจังหวัดก.เช่วยเพื่อน���P����耀�อรAร�� เสร�นา ร�บฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง น$คมูลโฯอมูลโตั้งะนคร ตั้งถ.บางนาตั้งราด

กมูลโ.57 อ.พื่อนช่วยเพื่อนานทอง 
14) บจังหวัดก.สยามูลโน$สส�นช่วยเพื่อน���P����耀�ลบ2ร�  ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ล�างรถ 144 มูลโ.5 ถ.ส2ข2มูลโว$ท ตั้ง.ห�วยกะปF
โทร. 038 - 384509 - 11 อ.เมูลโ�อง จังหวัด.ช่วยเพื่อน���P����耀�ลบ2ร�
15) บจังหวัดก.บร$ดสโตั้งน เทคน$ไฟิกไพพ์ (ศูนเบอรA  ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณจังหวัด�กร$นทรA 43/42 มูลโ.1 ถ.สายฉะเช่วยเพื่อน���P����耀�$งเทรา-

ส�ตั้งห�บ อ.บางละมูลโ2ง จังหวัด.ช่วยเพื่อน���P����耀�ลบ2ร�
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง โทร. 038 - 309236 - 40  
16) โรงแรมูลโคราวนAพื่อนช่วยเพื่อน�ทยาบ�ช่วยเพื่อน���P����耀� 436/11-13 มูลโ.9 ตั้ง.หนองปร�อ
***ร�บสมูลโ�ครพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานด�วน*** อ.บางละมูลโ2ง จังหวัด.ช่วยเพื่อน���P����耀�ลบ2ร�
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

ร�บตั้ง1าแหน�ง พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานตั้ง�อนร�บ พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานยกกระเปVา แมูลโ�บ�าน
แมูลโ�บ�านท1าความูลโสะอาด ช่วยเพื่อน���P����耀��าง พื่อนช่วยเพื่อน�อคร�ว ผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วยพื่อนช่วยเพื่อน�อคร�ว ฯ

 20 
ก$จังหวัดการ ฉ�ดพื่อนช่วยเพื่อนลาสตั้ง$กทางด�านแอรAและเคร��องซีจีไทย�กผ�า

038-799581 ,038-799938

21  2,390  2  220 
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดสระบ2ร� 036-212553 ,036-211619

 500  1  120 
ประกอบช่วยเพื่อน���P����耀�$�นส�วนคอมูลโพื่อนช่วยเพื่อน$วเตั้งอรA ร�บฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง 036-373992-3, 036-373008

 25 

 12 
 500  1  100 

โรงงานแปรร�ปเน��อไก� ตั้ง�องการฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
 40 
 20 

 68 
ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�งฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง ช่วยเพื่อน���P����耀��างโรงงาน

 40 

 50 

 700 

 25 

 20 

 20 
036-375027-32

เขตั้งประกอบอ2ตั้งสาหกรรมูลโเหมูลโราช่วยเพื่อน���P����耀�  30 

 10 

โทร.038-361100
crownpattaya@yahoo.com

17) บ.ซีจีไทย�มูลโ วอน โมูลโลดA  (ไทยแลนดA) จังหวัด1าก�ด 29/1 หมูลโ�� 4 ตั้ง.หนองข�างคอก
อ.เมูลโ�อง จังหวัด.ช่วยเพื่อน���P����耀�ลบ2ร�

ตั้ง$ดตั้ง�อ ค2ณพื่อนช่วยเพื่อน$ช่วยเพื่อน���P����耀�ช่วยเพื่อน���P����耀�าน�นทA พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนช่วยเพื่อน���P����耀��ยร�กษัท ออนAก2ล 08-63215708

4. จังหวัด�งหว�ดสระบ2ร�

1) บจังหวัดก.เจังหวัดซีจีไทย�วาย เอช่วยเพื่อน���P����耀�ด�ด� เทคโนโลย� ตั้ง.บ�วลอย อ.หนองแค

2) บมูลโจังหวัด. อ$ตั้งาเล�ยนไทย ด�เวลอปเมูลโนตั้งA ตั้ง.ว$หารแดง อ.ว$หารแดง
(ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา 10 คน, ช่วยเพื่อน���P����耀��างกล 10 คน,คนข�บรถบรรท2ก 5 คน) 036-365311 ตั้ง�อ 1404
3) บจังหวัดก. อ$มูลโแมูลโGกซีจีไทยAอ$นเตั้งอรAเนช่วยเพื่อน���P����耀���นแนล จังหวัด1าก�ด (ร�บฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง) ตั้ง.บ�านล1า อ.ว$หารแดง 036-365980 ตั้ง�อ 113

4) บมูลโจังหวัด.กร2งเทพื่อนช่วยเพื่อนโปรด$cวสA ตั้ง.ตั้งาลเด��ยว อ.แก�งคอย

5) บจังหวัดก.โมูลโเมูลโท  ตั้ง$ดตั้ง�อ 08-90365415 ตั้ง.เร$งราง อ.เสาไห� 
6) บมูลโจังหวัด.สหโมูลโเสคอ2ตั้งสาหกรรมูลโ โรงงาน 1 ตั้ง.โคกแย� อ.หนองแค 
036-317830 ตั้ง�องการฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
7) บจังหวัดก.โสส2โก�เซีจีไทยรามูลโ$ค 08 -9243 9685 ตั้ง.หนองปล$ง อ.หนองแค

8) บจังหวัดก.เดอะสยามูลโเซีจีไทยรามูลโ$ค กร2Dป อ$นด�สทร� ตั้ง.หนองปล$ง อ.หนองแค
036-376400 ตั้ง�องการฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง อาย2ไมูลโ�เก$น 35 ปd
9) บจังหวัดก.ฟิกไพพ์ (ศูน�ร�กาวา เมูลโGทท�ล (ไทยแลนดA) 213 มูลโ.4 ตั้ง.ท�บกวาง อ.แก�งคอย
ร�บฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง ว2ฒ$ มูลโ.3 ขT�นไป 036-329811-9 ตั้ง�อ 200
10) บจังหวัดก.ไทยบร$ดจังหวัดสโตั้งน 75 มูลโ.2 ตั้ง.ไผ�ตั้ง�1า อ.หนองแค
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง อาย2ไมูลโ�เก$น 30 ปd โทร 036-325101-6 ตั้ง�อ 415
11) บจังหวัดก.ไอด�เอสโลจังหวัด$สตั้ง$กสA (ประเทศไทย) 10/14 มูลโ.5 ตั้ง.ไผ�ตั้ง�1า อ.หนองแค
ร�บพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานว2ฒ$ มูลโ.3 ขT�นไป
12) บจังหวัดก.ภ�ทราพื่อนช่วยเพื่อนอรAช่วยเพื่อน���P����耀�เลน 54 มูลโ.1 ตั้ง.หนองปล$ง อ.หนองแค
036-371900-10 ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
13) บจังหวัดก.เฟิกไพพ์ (ศูนอรAโร (ประเทศไทย) 46/4 มูลโ.13 ตั้ง.คช่วยเพื่อน���P����耀�ส$ทธ$N อ.หนองแค

14) หจังหวัดก.อ�คคมูลโนตั้งร�บร$การ (ร�บเหมูลโาในบร$ษัท ออน�ทกระเบ��อง
หล�งคาซีจีไทย�แพื่อนช่วยเพื่อนค) ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง 087-0916576 ตั้ง.หนองปล$ง อ.หนองแค
15) บจังหวัดก.ล�พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาอาหารส�ตั้งวA 33/1 มูลโ.7 ถ.พื่อนช่วยเพื่อนหลโยธ$น อ.เมูลโ�อง

จังหวัด.สระบ2ร�  โทร. 036 - 713670

mailto:crownpattaya@yahoo.com
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 30 

 100 

 50 

 50 

 100 

8  572  1  3 
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดประจังหวัดวบค�ร�ข�นธA 032-611354 ,032-604011

 292 
 112 
 30 
 1 
 19 

 68 
ประเภทก$จังหวัดการให�บร$การด�านว$ศกรรมูลโและซีจีไทย�อมูลโบ1าร2ง

 ไมูลโ�จังหวัด1าก�ด 

 50  1  3 

9  1,235  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดกาญจังหวัดนบ2ร� 034-511253 ,034-512599

 800 
ก$จังหวัดการเกGบถนอมูลโและปร2งแตั้ง�งเน��อส�ตั้งวAและส�ตั้งวAปdก มูลโ�ท��พื่อนช่วยเพื่อน�ก

 31 

16) บจังหวัดก.นวพื่อนช่วยเพื่อนลาสตั้ง$กอ2ตั้งสาหกรรมูลโ (สระบ2ร�) 42 มูลโ.8 ตั้ง.หนองปล$ง อ.หนองแค
จังหวัด.สระบ2ร�  โทร. 036 - 373400

17) บจังหวัดก.ไทยพื่อนช่วยเพื่อนลาสตั้ง$กโปรด�กสA 49/1 มูลโ.1 ถ.พื่อนช่วยเพื่อน$ช่วยเพื่อน���P����耀��ยรณรงคAสงครามูลโ
โทร. 036 - 731647 อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สระบ2ร�
18) บจังหวัดก.สยามูลโซีจีไทยาน$ทาร�แวรAอ$นด�สทร� 22 มูลโ.1 ตั้ง.บ�วลอย อ.หนองแค
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง จังหวัด.สระบ2ร� โทร.036-373660
19) บ.สยามูลโฟิกไพพ์ (ศูน�ร�กาวา จังหวัด1าก�ด 33 หมูลโ�� 4 ถ.หนองปลากระด��
โทร. 036-373573 ตั้ง.บ�วลอย อ.หนองแค จังหวัด.สระบ2ร�
20) บจังหวัดก.ท�.ท�.เซีจีไทยรามูลโ$ค 130 มูลโ.13 ถ.ส2วรรณศร ตั้ง.โคกแย�

อ.หนองแค จังหวัด.สระบ2ร�
21) บมูลโจังหวัด.ท�พื่อนช่วยเพื่อน�ไอ โพื่อนช่วยเพื่อนล�น  โทร.036-337228 อ.แก�งคอย จังหวัด.สระบ2ร�

5. จังหวัด�งหว�ดประจังหวัดวบค�ร�ข�นธA

1) บมูลโจังหวัด.ท$ปโก�ฟิกไพพ์ (ศูน�Kด ประกอบก$จังหวัดการผล$ตั้งผลไมูลโ�กระปVอง อ.เมูลโ�อง
2) บจังหวัดก.ไทยยอดท$พื่อนช่วยเพื่อนยA  แปรร�ปผลไมูลโ�ทางการเกษัท ออนตั้งร อ.สามูลโร�อยยอด
3) บจังหวัดก.ปราณบ2ร� โฮ เตั้งอ$ อ.ปราณบ2ร� 032-544605-7(ค2ณจังหวัดงด�)
4) บมูลโจังหวัด.บางสะพื่อนช่วยเพื่อนานบารAมูลโ$ล (ประเภทก$จังหวัดการผล$ตั้งเหลGกเส�น) อ.บางสะพื่อนช่วยเพื่อนาน 032-548384-9(ค2ณว$ช่วยเพื่อน���P����耀�2ดา)
5) บจังหวัดก.สยามูลโ อโลเวล�า (2005) ประเภทก$จังหวัดการแปรร�ป ตั้ง.หนองตั้งาแตั้ง�มูลโ อ.ปราณบ2ร�
ผลผล$ตั้งทางการเกษัท ออนตั้งร  ค�าจังหวัด�าง 172 บ./ว�น โทร. 032-544625-8
จังหวัดนท.คล�งส$นค�า,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานควบค2มูลโค2ณภาพื่อนช่วยเพื่อน,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
6) บจังหวัดก.เวสทAโคสทA เอGนจังหวัด$เน�ยร$�ง 032-548450-3 ตั้ง.แมูลโ�ร1าพื่อนช่วยเพื่อนTง อ.บางสะพื่อนช่วยเพื่อนาน

ค�าจังหวัด�าง 300 - 580 บ./ว�น ระยะเวลา ระยะจังหวัด�าง 2-6 เด�อน
7) โรงแรมูลโห$นน�1าทรายสวย 032-547461-5,032-522111 41/48 ถ.เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน���P����耀�รเกษัท ออนมูลโ ห�วห$น ซีจีไทย.7
พื่อนช่วยเพื่อนนง.เสร$ฟิกไพพ์ (ศูน,พื่อนช่วยเพื่อนนง,ท1าความูลโสะอาด,ร�มูลโเมูลโท อาย2 25-40 ปd อ.ห�วห$น
8) บมูลโจังหวัด.สยามูลโอ2ตั้งสาหกรรมูลโเกษัท ออนตั้งรอาหาร 11/3 มูลโ.2 อ.ปราณบ2ร�
ก$จังหวัดการผล$ตั้งอาหารกระปVอง  โทร. 032-622059 จังหวัด.ประจังหวัดวบค�ร�ข�นธA

6. จังหวัด�งหว�ดกาญจังหวัดนบ2ร�

1) บจังหวัดก.ไทย ฟิกไพพ์ (ศูน�KดสA โพื่อนช่วยเพื่อนลทร�ยAอ$นเตั้งอรAเนช่วยเพื่อน���P����耀���นแนล จังหวัด1าก�ด อ.ท�ามูลโะกา
034-549999 ตั้ง�อ 195,207

2) บจังหวัดก.เอ.เจังหวัด. เซีจีไทยอรAว$ส 034-604175  086-1052475 144/39 มูลโ.1 อ.ท�ามูลโ�วง
ก$จังหวัดการร�บเหมูลโาท1าความูลโสะอาดโรงพื่อนช่วยเพื่อนยาบาล พื่อนช่วยเพื่อนนง.เวรเปล ร�บส�งผ��ปIวย ร�บเหมูลโาด�แลสนามูลโหญ�า
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 50 

 224 
ก$จังหวัดการผล$ตั้งและแปรร�ปผลไมูลโ�ส�งออก

 20 
ก$จังหวัดการผล$ตั้งเบเกอร��แช่วยเพื่อน���P����耀��แขGงกT�งส1าเรGจังหวัดร�ป

 15 
ก$จังหวัดการผล$ตั้งและจังหวัด1าหน�ายเบเกอร��อบสดท2กช่วยเพื่อน���P����耀�น$ด

 50 

ตั้ง1าแหน�ง  ว$ศวกรฯ  ห�วหน�าแผนกไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา ซีจีไทย�อมูลโบ1าร2ง แผนกหมูลโ�อไอน�1า แผนกล�กห�บ ฯลฯ
 20 

ก$จังหวัดการโรงงานแปKงมูลโ�นส1าปะหล�ง ร�บพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานรายว�น
 25 

11  782  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดราช่วยเพื่อน���P����耀�บ2ร� 032-337307 ,032-321756

 431 
 10 
 40 
 10 

 50 
 100 

 40 

 10 

 10 

3) บจังหวัดก.อ�ลลายดAเทคเอGนจังหวัด$เน�ยร$�ง   034 - 541144 90 มูลโ.5 ถ.แสงช่วยเพื่อน���P����耀��โตั้ง ตั้ง.ท�ามูลโะกา
ค�าจังหวัด�างข��นตั้ง�1าว�นละ 230 บาท อ.ท�ามูลโะกา

4) บจังหวัดก.เซีจีไทยGนทร�ล อ$นเตั้งอรAฟิกไพพ์ (ศูน�Kด 44/2 มูลโ.13 ตั้ง.หล2มูลโร�ง อ.บ�อพื่อนช่วยเพื่อนลอย
จังหวัด.กาญจังหวัดนบ2ร� โทร.034-615300

ตั้ง1าแหน�งท��ตั้ง�องการ ช่วยเพื่อน���P����耀��างฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายว$ศวกรรมูลโ พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานควบค2มูลโฯ ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายควบค2มูลโค2ณภาพื่อนช่วยเพื่อน พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
5) บจังหวัดก.ศร�ฟิกไพพ์ (ศูนKาโฟิกไพพ์ (ศูนรเซีจีไทยนฟิกไพพ์ (ศูน�Kด 208 มูลโ.3 ตั้ง.ว�งขนาย อ.ท�ามูลโ�วง

จังหวัด.กาญจังหวัดนบ2ร� 034-613074-5
6) บจังหวัดก.ศร�ฟิกไพพ์ (ศูนKาเบเกอร�� 299 มูลโ.4 ตั้ง.ว�งขนาย อ.ท�ามูลโ�วง

จังหวัด.กาญจังหวัดนบ2ร� 034-647546
7) บจังหวัดก.ไทยเพื่อนช่วยเพื่อน$�มูลโพื่อนช่วยเพื่อน�นอ2ตั้งสาหกรรมูลโ 84 มูลโ.3 ตั้ง.ว�งศาลา อ.ท�ามูลโ�วง
ตั้ง$ดตั้ง�อสอบถามูลโ โทร. 034 - 561178 จังหวัด.กาญจังหวัดนบ2ร�
ร�บพื่อนช่วยเพื่อนนง.ประจังหวัด1า 10 คน ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว 40 คน

8) บจังหวัดก.เอเช่วยเพื่อน���P����耀��ยฟิกไพพ์ (ศูนร2ตั้งโตั้งส 99/9 มูลโ.2 ตั้ง.รางสาล�� อ.ท�ามูลโ�วง
จังหวัด.กาญจังหวัดนบ2ร� โทร.034-697204

9) บจังหวัดก.บ�เอสพื่อนช่วยเพื่อน� อ$นด�สเทร�ยล 199/1 มูลโ.1 ตั้ง.หนองประด��
โทร.034-531491-2 อ.เลาขว�ญ จังหวัด.กาญจังหวัดนบ2ร�

7. จังหวัด�งหว�ดราช่วยเพื่อน���P����耀�บ2ร�

1) บจังหวัดก.บ�านโปIงเอGนจังหวัด$เน�ยร$�ง จังหวัด1าก�ด 21/1 มูลโ.1 ตั้ง.ห�วโพื่อนช่วยเพื่อน อ.บางแพื่อนช่วยเพื่อน
2) บจังหวัดก.ราช่วยเพื่อน���P����耀�าเซีจีไทยรามูลโ$ค (ตั้ง�องการว$ศวกรรมูลโอ2ตั้งสาหกรรมูลโ) อ.บ�านโปIง
3) บจังหวัดก.ไทรอ�มูลโพื่อนช่วยเพื่อนAเอGนจังหวัด$เน�ยร$�ง (พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง) อ.บ�านโปIง
4) บจังหวัดก.ค$นซีจีไทย�� (ประเทศไทย) ตั้ง.พื่อนช่วยเพื่อนงสวย อ.เมูลโ�อง
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง เจังหวัด�าหน�าท�� IT จังหวัดนท.จังหวัด�ดซีจีไทย��อ จังหวัดนท.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายบ�ญช่วยเพื่อน���P����耀��
5) บจังหวัดก.ปฐมูลโศ$ลาสหมูลโ$ตั้งร (ก$จังหวัดการโรงโมูลโ�ห$น) 032 - 735246 68 มูลโ.9 ตั้ง.จังหวัดอมูลโบTง อ.จังหวัดอมูลโบTง
6) บจังหวัดก.ก�งวาลเทGกซีจีไทยAไทลA 032-231994-6 144 มูลโ.4 ตั้ง.บ�านฆ้อง อ.โพธาราม��อง อ.โพื่อนช่วยเพื่อนธารามูลโ
ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง (ท1างานท��ราช่วยเพื่อน���P����耀�บ2ร� และเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน���P����耀�รบ2ร�จังหวัด�งหว�ดละ 50 คน)
7) บจังหวัดก.ซีจีไทย� แอนดA เอ โปรด�กสA 222 มูลโ.3 ตั้ง.พื่อนช่วยเพื่อนงสวาย อ.เมูลโ�อง
8) บจังหวัดก.เจังหวัด�ยมูลโพื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาซีจีไทย$นเธท$คไฟิกไพพ์ (ศูนเบอรA 25/1 มูลโ.6 ตั้ง.ดอนกระเบ��อง
โทร. 032 - 389072 ,032 - 389078   ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง อ.โพื่อนช่วยเพื่อนธารามูลโ จังหวัด.ราช่วยเพื่อน���P����耀�บ2ร�
9) บจังหวัดก.ค$นซีจีไทย�� (ประเทศไทย) ตั้ง.พื่อนช่วยเพื่อนงสวาย อ.เมูลโ�อง
(พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง,จังหวัดนท.IT,จังหวัดนท.จังหวัด�ดซีจีไทย��อ,QC,บร$การล�กค�า,บ�ญช่วยเพื่อน���P����耀��)
10) บจังหวัดก.ปฐมูลโศ$ลาสหมูลโ$ตั้งร (โรงโมูลโ�ห$น) 66 มูลโ.9 ตั้ง.จังหวัดอมูลโบ$ง 
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 81 

50  3,082  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดสมูลโ2ทรปราการ 02-3946972 ,02-3946645-7
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โทร. 032-735246
11) บจังหวัดก.ซีจีไทย� แอนดA เอ โปรด�กสA 222 มูลโ.2 ตั้ง.พื่อนช่วยเพื่อนงสวาย อ.เมูลโ�อง
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ตั้งรวจังหวัดสอบค2ณภาพื่อนช่วยเพื่อน,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ค2มูลโเคร��องหมูลโ�อฆ้อง อ.โพธาราม��าเช่วยเพื่อน���P����耀���อ จังหวัด.ราช่วยเพื่อน���P����耀�บ2ร�
โฟิกไพพ์ (ศูนรAแมูลโน,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ค2มูลโเคร��องจังหวัด�กร,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป

8. จังหวัด�งหว�ดสมูลโ2ทรปราการ

1) บมูลโจังหวัด.ฮ$วฟิกไพพ์ (ศูนง ร�บเบอรA (ไทยแลนดA) 086-0533545 317 มูลโ.4 ตั้ง.แพื่อนช่วยเพื่อนรกหา อ.เมูลโ�อง 02-7096360

2) บจังหวัดก. ร�เบ�ยอ2ตั้งสาหกรรมูลโ (เคร�อเบอร��ย2คเกอรA) ตั้ง.บางหญ�าแพื่อนช่วยเพื่อนรก อ.พื่อนช่วยเพื่อนระประแดง
ผล$ตั้งสบ��,เคร��องส1าอาง และล�กอมูลโ) ร�บพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง 02-3859024 (ค2ณจังหวัดงร�กษัท ออนA)
3) บจังหวัดก. เบอร�� ย2คเกอรA ผล$ตั้งล�กอมูลโซีจีไทย�ก�ส ร�บพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง ตั้ง.บางหญ�าแพื่อนช่วยเพื่อนรก อ.พื่อนช่วยเพื่อนระประแดง
02-3131470 (ค2ณช่วยเพื่อน���P����耀�ญาน$ช่วยเพื่อน���P����耀�)
4) บจังหวัดก.ไทยคาสทAฟิกไพพ์ (ศูนFลAมูลโ 02-7093279-80 (ค2ณส$งพื่อนช่วยเพื่อน�นธA) น$คมูลโฯบางป� อ.เมูลโ�อง
5) บจังหวัดก.บางกอกไฟิกไพพ์ (ศูนลทA เซีจีไทยอว$ส 02-1315037 (ค2ณสมูลโาธร) ตั้ง.หนองปร�อ อ.บางพื่อนช่วยเพื่อนล�
ค�ดแยกกระเปVาเด$นทาง บรรจังหวัด2กระเปVา-ส$นค�าขT�นเคร��อง
6) บจังหวัดก.ย�สปาล แอนดA ซีจีไทย�นสA ผล$ตั้งและจังหวัด1าหน�ายเคร��องนอน อ.บางพื่อนช่วยเพื่อนล� 02-3126800
7) บจังหวัดก.จังหวัด�เอฟิกไพพ์ (ศูนพื่อนช่วยเพื่อน�ท� (ค�าจังหวัด�าง 215/ว�น ระยะจังหวัด�าง 3 เด�อน) อ.บางเสาธง
8) บจังหวัดก.ซีจีไทย� พื่อนช่วยเพื่อน� เอส ผล$ตั้งอาหาร สาขาบางนา อ.เมูลโ�อง 02-7469732-3
9) บจังหวัดก.คาราบาวตั้งะว�นแดง 02-7079570-4 (ค2ณอด$ศ�กด$N) ตั้ง.บางเพื่อนช่วยเพื่อนร�ยง อ.บางบ�อ
10) บจังหวัดก.เอราว�ณส$�งทอ ปนะกอบก$จังหวัดการทอผ�า ส$�งทอ ตั้ง.บางหญ�าแพื่อนช่วยเพื่อนรก อ.พื่อนช่วยเพื่อนระประแดง
ร�บฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้งท��วไป มูลโ�ประสบการณAด�านส$�งทอ 215 บาท/ว�น
11) บจังหวัดก.เซีจีไทยอรAพื่อนช่วยเพื่อน อ$เลGกโทรน$ค เคลสเตั้งอรA น$คมูลโฯบางพื่อนช่วยเพื่อนล� อ.บางเสาธง
12) บจังหวัดก.ไวทAการAด
13) บจังหวัดก.พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาผ�าไทย ประเภทก$จังหวัดการฟิกไพพ์ (ศูนอกย�อมูลโผ�า ตั้ง.บางป�ใหมูลโ� อ.เมูลโ�อง
02-3232514-8 ตั้ง�อ 113 ,081-4931514 ค�าจังหวัด�าง 215 บ/ว�น มูลโ�ท��พื่อนช่วยเพื่อน�ก
14) บมูลโจังหวัด.แปซีจีไทย$ฟิกไพพ์ (ศูนFกไพื่อนช่วยเพื่อนพื่อนช่วยเพื่อนA (โรงงานผล$ตั้ง ศ�นยAพื่อนช่วยเพื่อนระประแดง) อ.พื่อนช่วยเพื่อนระสมูลโ2ทรเจังหวัดด�ยA
15) บมูลโจังหวัด.แปซีจีไทย$ฟิกไพพ์ (ศูนFกไพื่อนช่วยเพื่อนพื่อนช่วยเพื่อนA (ศ�นยAกระจังหวัดายส$นค�า บางนา) ตั้ง.บางบ�อ อ.บางบ�อ 02-7699000
16) บจังหวัดก.ศร�ไทยว$ศวภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผA (ก$จังหวัดการแปรร�ปโลหะ) ตั้ง.บางโฉลง อ.บางพื่อนช่วยเพื่อนล�
02-3371717 02-3371056-65 (มูลโ�บ�านพื่อนช่วยเพื่อน�ก ค�าอาหาร ค�าเด$นทาง เบ��ยขย�น ค�าด�แลระบบ ฯลฯ
17) บจังหวัดก.เซีจีไทย�าทAอ�สตั้งAเอเช่วยเพื่อน���P����耀��ยนแพื่อนช่วยเพื่อนคเกจังหวัดจังหวัด$�งแอนดAแคนน$�ง 233 มูลโ.4 น$คมูลโฯ บางป� ถ.ส2ข2มูลโว$ท

ตั้ง.แพื่อนช่วยเพื่อนรกษัท ออนา อ.เมูลโ�อง 
18) บจังหวัดก.แผ�นเหลGกว$ลาสไทย 33 มูลโ.10 ซีจีไทย.เทศบาลส1าโรงใตั้ง�
โทร. 02-7544150, 02-3946176 ถ.ป�Iเจังหวัด�าสมูลโ$งพื่อนช่วยเพื่อนราย อ.พื่อนช่วยเพื่อนระประแดง
19) บจังหวัดก.ว$น แซีจีไทยนซีจีไทยA ฟิกไพพ์ (ศูน�KดสA น$คมูลโฯ บางพื่อนช่วยเพื่อนล� อ.บางเสาธง
โทร. 02-7056969 ซีจีไทย..5/1 จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ
20) บจังหวัดก.อล�วสA โอ.พื่อนช่วยเพื่อน�.เอส.เคมูลโ�ภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผA 237/16-18 มูลโ.6 ซีจีไทย.ว�ดใหญ�
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ
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โรงพื่อนช่วยเพื่อน$มูลโพื่อนช่วยเพื่อนAกล�องกระดาษัท ออน สตั้ง$cกเกอรA  45 
ร�บช่วยเพื่อน���P����耀��างอารAดเว$รAค เสมูลโ�ยน ท��วไป และแมูลโ�บ�าน

 100 

 200 
163 , 164

 100 
271,196,350

 30 

 100 

 50 

 10 

 15 

 20 

 จังหวัด1านวนมูลโาก 
ก$จังหวัดการ ผล$ตั้งและส�งออกอาหารทะเลแช่วยเพื่อน���P����耀��เย�อกแขGง

ร�บฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายขาย โทร. 02-8155959 ถ.ส2ขสว�สด$N อ.พื่อนช่วยเพื่อนระสมูลโ2ทรเจังหวัดด�ยA
21) บจังหวัดก.พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาผ�าไทย 525/1 มูลโ.2 ถ.ส2ข2มูลโว$ท
โทร. 02-3232514-8 ตั้ง�อ 113, 118 ตั้ง.หมูลโ��ใหญ� อ.เมูลโ�อง 
22) บจังหวัดก.เอเช่วยเพื่อน���P����耀��ย แมูลโGกเนตั้ง$ก ไวนดAด$�ง 999 มูลโ.7 ตั้ง.บางพื่อนช่วยเพื่อนล� อ.บางใหญ�
23) บจังหวัดก.เอช่วยเพื่อน���P����耀� จังหวัด� ไทย อ$เลGคโทรน$ค 02-7511260 ตั้ง�อ 109,110

24) บจังหวัดก.เอเช่วยเพื่อน���P����耀��ย ซีจีไทย�เค�ยวร$ตั้ง�� แมูลโนเนจังหวัดเมูลโ�นทA 102 ถ.ณ ระนอง แขวงคลองเตั้งย
สนง.ประจังหวัด1าสนามูลโบ$นส2วรรณภ�มูลโ$ 02-1347275,087-0554747
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ตั้งรวจังหวัดค�นประจังหวัด1าสนามูลโบ$น,รปภ.ภายใน-ภายนอกสนามูลโบ$น
25) บจังหวัดก.พื่อนช่วยเพื่อนานาโซีจีไทยน$ค (ประเทศไทย) 101/2 ตั้ง.บางเสาธง อ.บางเสาธง
26) บจังหวัดก.ซีจีไทย�นไช่วยเพื่อน���P����耀�นAเพื่อนช่วยเพื่อนรส 0 2385 6176-95 221/13 มูลโ.5 ซีจีไทย.ว�ดบางปFkง

ถ.ศร�นคร$นทรA ตั้ง.บางเมูลโ�อง อ.เมูลโ�อง

27) บจังหวัดก.สวอนอ$นด�สทร��สA (ประเทศไทย) 171 มูลโ.17 น$คมูลโอ2ตั้งสาหกรรมูลโ
โทร. 08 - 9884 1152 บางพื่อนช่วยเพื่อนล� ซีจีไทย.2 ถ.บางนา-ตั้งราด

อ.บางเสาธง จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ
28) บจังหวัดก.อ�นดามูลโ�น ซีจีไทย�ฟิกไพพ์ (ศูน�Kด   โทร. 02 3870450 - 60 ตั้ง�อ 592 มูลโ.2 ตั้ง.ท�ายบ�าน อ.เมูลโ�อง

จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ 
29) บจังหวัดก.เอทท�ไนน ก$จังหวัดการผล$ตั้งเส��อผ�าส1าเรGจังหวัดร�ป โทร. 02 - 295 0911 - 19 ตั้ง�อ
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง. เยGบ จังหวัด1านวนมูลโาก
30) บจังหวัดก. ไทยคอนแอนดAบ$ลด$�ง 120 มูลโ.1 ซีจีไทย.หมูลโอบาง

อ.พื่อนช่วยเพื่อนระสมูลโ2ทรเจังหวัดด�ยA จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ
31) บจังหวัดก.ไทยเซีจีไทยGนทร�ลแมูลโคคาน$คสA ตั้ง$ดตั้ง�อ 02-7485313-5 1 มูลโ.10 ตั้ง.ส1าโรง อ.พื่อนช่วยเพื่อนระประแดง
ค�าจังหวัด�าง 250 บ./ว�น มูลโ�เบ��ยขย�น OT ค�าครองช่วยเพื่อน���P����耀��พื่อนช่วยเพื่อน จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ
32) บจังหวัดก.ย�โทเปdkยน 602 มูลโ.3 ซีจีไทย.ท�านผ��หญ$ง
ตั้ง$ดตั้ง�อ ค2ณวราว2ธ 02 - 3941703 ถเทพื่อนช่วยเพื่อนาร�กษัท ออนA อ.เมูลโ�อง
33) บจังหวัดก.แสงไทยผล$ตั้งยาง 252 มูลโ.1 ถ.ป�Iเจังหวัด�าสมูลโ$งพื่อนช่วยเพื่อนราย
ก$จังหวัดการ ผล$ตั้งยางส1าเรGจังหวัดร�ป ตั้ง$ดตั้ง�อ ค2ณตั้งา 02 - 3841693 - 5 อ.พื่อนช่วยเพื่อนระประแดง จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ

*** ตั้ง�องการคนท1างานด�วน***
34) บจังหวัดก.ย�เน��ยนพื่อนช่วยเพื่อน�ฒนก$จังหวัด  ตั้ง$ดตั้ง�อฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายบ2คคล 252 มูลโ.1 ถ.ป�Iเจังหวัด�าสมูลโ$งพื่อนช่วยเพื่อนราย
ก$จังหวัดการ ผล$ตั้งยางร�เคลมูลโ (ยางเก�าน1ามูลโาผล$ตั้งใหมูลโ�) อ.พื่อนช่วยเพื่อนระประแดง จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ

*** ตั้ง�องการคนท1างานด�วน*** โทร. 02 - 3841693 - 5 
35) บมูลโจังหวัด.ล�คก��เทGคซีจีไทยA (ไทย) 99 มูลโ. ถ.ส2ข2มูลโว$ท อ.เมูลโ�อง
โทร. 02 - 3239050 - 4  ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณเสถ�ยร จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ 
36) บจังหวัดก.ฟิกไพพ์ (ศูนFนด�ส (ไทยแลนดA) 741 มูลโ.4 เขตั้งอ2ตั้งสาหกรรมูลโส�งออก

น$คมูลโฯ บางป� อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทร-
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

น$คมูลโอ2ตั้งสาหกรรมูลโบางป�  21 

 4 

 16 
ก$จังหวัดการผล$ตั้งหลอดไฟิกไพพ์ (ศูนในประเทศไทย

ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณย2ทธศ�กด$N ปmดสาค1า
 ไมูลโ�ระบ2 

ก$จังหวัดการตั้งกแตั้ง�งภายใน
ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง ช่วยเพื่อน���P����耀��าง ไมูลโ�จังหวัด1าก�ดอาย2 ว2ฒ$การศTกษัท ออนา

 2 

ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�งพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถยนตั้งA จังหวัด�ดสว�สด$การท��พื่อนช่วยเพื่อน�ก
 60 

02-3839020-2, 02-7208551-3
 50 

 50 

 100 

 26 

และส�งออก

***ตั้ง�องการพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานเปnนจังหวัด1านวนมูลโาก ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง*** ปราการ 02 - 7094422 ตั้ง�อ 333 
37) บจังหวัดก.เอส ไอ เค (ปทท.)
โทร.02-3240813 อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ
38) OWN 66 สน2�กเกอรAคล�บ 3203 มูลโ.10 ซีจีไทย.ว�ดด�าน 66
ตั้ง$ดตั้ง�อ ค2ณวรรณ� 08 - 18217147 อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ
ร�บตั้ง1าแหน�งพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานหญ$งอาย2 20-30 ปd

39) บจังหวัดก.เอเช่วยเพื่อน���P����耀��ยอ2ตั้งสาหกรรมูลโหลอดไฟิกไพพ์ (ศูน 199 มูลโ.2 ซีจีไทย.แพื่อนช่วยเพื่อนรกษัท ออนา ถ.พื่อนช่วยเพื่อน2ทธร�กษัท ออนา
อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ

ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานท��วไปประจังหวัด1า Line ผล$ตั้ง 10 คน โทร.02-7029467-8
พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานปฏิบัติงานในเคร$บ�ตั้ง$การ 6 คน 
40) บจังหวัดก.ว$นเทคแอนดAเดคอเรช่วยเพื่อน���P����耀���น   ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณธ�รพื่อนช่วยเพื่อนล 73/5 ถ.บางนา-ตั้งราด กมูลโ.7

อ.บางพื่อนช่วยเพื่อนล� จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ
โทร.08-19056187

41) บจังหวัดก.ตั้งะว�น เรดด�� มูลโ$กซีจีไทยA 888 มูลโ.4 ตั้ง.คลองสวน 
ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณเกษัท ออนมูลโ โทร.08-18014899 ,08-63241789 อ.พื่อนช่วยเพื่อนระสมูลโ2ทรเจังหวัดด�ยA จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ

42) บจังหวัดก.ล�คก��เทGคซีจีไทยA (ไทย) 305 ถ.ส2ข2มูลโว$ท กมูลโ.39 ตั้ง.บางป�ใหมูลโ�
ตั้ง.บางป�ใหมูลโ� อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ

43) แก�วปราการ จังหวัด1าก�ด 49 มูลโ.3 ตั้ง.แพื่อนช่วยเพื่อนรกษัท ออนา อ.เมูลโ�อง
จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ 10280

44) บจังหวัดก.เพื่อนช่วยเพื่อนGท ทร�ทสA 488/8 มูลโ.2 ซีจีไทย.คลองล1าบางผ�
โทร.0-2710 7643-4   ร�บสมูลโ�ครพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง ถ.บางพื่อนช่วยเพื่อนล�-ตั้ง1าหร2  จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ
45) บจังหวัดก.ถ2งเท�าไทย 29/1 มูลโ.4 ตั้ง.ส1าโรงกลาง

อ.พื่อนช่วยเพื่อนระประแดง จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ
46) บจังหวัดก.ค2ณกระดาษัท ออน (ปทท.) 8/88 มูลโ.15 ถ.บางนาตั้งราด กมูลโ.5
โทร.02-7402266 โทรสาร 02-3168151 อ.บางพื่อนช่วยเพื่อนล� จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ
ตั้ง$ดตั้ง�อ ค2ณร�ฐว$ช่วยเพื่อน���P����耀�ญA 08-19196776
ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง พื่อนช่วยเพื่อนนง.ประสานงาน/ธ2รการ ,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ขาย ,ผจังหวัดก.แผนกขาย ,ออกแบบกราฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนFคฯ
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ขายทางโทรศ�พื่อนช่วยเพื่อนทA ,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ส�งเอกสาร ,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ข�บรถส�งส$นค�า ,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ส�งส$นค�า ,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานขาย
ฟิกไพพ์ (ศูนร�แลนดA ,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานด�ไซีจีไทยตั้งA ฟิกไพพ์ (ศูนร�แลนดA ไมูลโ�จังหวัด1าก�ดจังหวัด1านวน
47) บจังหวัดก.แมูลโคค�ยA ฟิกไพพ์ (ศูน�Kด เซีจีไทยอรAว$สเซีจีไทยส (ปทท.) ถ.เทพื่อนช่วยเพื่อนาร�กษัท ออนA อ.บางเสาธง
ตั้ง$ดตั้ง�อฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายบ2คคล โทร.02-3154763 ตั้ง�อ 204 จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ 
หร�อค2ณส2ก�ญญา 08-39852452  ส�ง Resume ท�� Email : Sukanya.pumpho@keystonefoods.com
ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง ซีจีไทย2ปเปอรAไวเซีจีไทยอรAฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง ,ว$ศวกร ,ช่วยเพื่อน���P����耀��างเทคน$ค ,ซีจีไทย2ปเปอรAไวเซีจีไทยอรAแผนกน1าเข�า
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 12 

 80 

 6 

3  180  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดส$งหAบ2ร�
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64  3,085  3  40 
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดนครปฐมูลโ
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 200 
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 10 

 10 
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48) บจังหวัดก.กงไกร สตั้ง�ล 287/47 มูลโ.10 ตั้ง.ในคลองบางปลากด
ตั้ง$ดตั้ง�อฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายบ2คคล โทร.02-8199040-4 อ.พื่อนช่วยเพื่อนระสมูลโ2ทรเจังหวัดด�ยA จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ
ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานจังหวัด�ดซีจีไทย��อ สมูลโ2หAบ�ญช่วยเพื่อน���P����耀�� พื่อนช่วยเพื่อนนง.บ�ญช่วยเพื่อน���P����耀�� ตั้ง��งแตั้ง�เด�อนมูลโกราคมูลโ 2555
การเง$น พื่อนช่วยเพื่อนนง.ร�บรถส�งของ พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานส�งของ (เดGกตั้ง$ดรถ)
49) บจังหวัดก.บางกอกแร�นซีจีไทยA 18/1 มูลโ.12 ตั้ง.บางพื่อนช่วยเพื่อนล�ใหญ�
ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณส2ภาพื่อนช่วยเพื่อนร พื่อนช่วยเพื่อนวงส2วรรณ โทร.08-66233822 อ.บางพื่อนช่วยเพื่อนล� จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ
50) บจังหวัดก.ว�แอนดAพื่อนช่วยเพื่อน� เอGกซีจีไทยแพื่อนช่วยเพื่อนนดA เมูลโทท�ล 49/12 ถ.ก$�งแก�ว ซีจีไทย.ก$�งแก�ว 30
โทร.02-7501378 ,02-7501264 อ.บางพื่อนช่วยเพื่อนล� จังหวัด.สมูลโ2ทรปราการ
9. จังหวัด�งหว�ดส$งหAบ2ร�

โทร. 036-507200
1) บจังหวัดก.ยามูลโาโมูลโโตั้ง� เฟิกไพพ์ (ศูนานAดร� เอเช่วยเพื่อน���P����耀��ย จังหวัด1าก�ด อ.อ$นทรAบ2ร� 036-812888-90
(ตั้ง�องการพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้งโรงหล�อ ค�าจังหวัด�าง 180 บาทขT�นไป (ค2ณตั้ง$~มูลโ)
ประกอบก$จังหวัดการผล$ตั้งเหลGกหล�อ)
2) บจังหวัดก.ล�กก��สปFนน$�ง จังหวัด1าก�ด อ.พื่อนช่วยเพื่อนรหมูลโบ2ร� 036-598131-8
(ตั้ง�องการพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง ค�าจังหวัด�างตั้งามูลโอ�ตั้งราค�าจังหวัด�างข��นตั้ง�1า 036-598888 (ค2ณส1าเนา)
ประกอบก$จังหวัดการผล$ตั้งด�าย)
3) บจังหวัดก.คอมูลโพื่อนช่วยเพื่อนาวดAเคลยA 036 - 598 811-13 99/1 มูลโ.2 ตั้ง.บ�านหมูลโ�อ

อ.พื่อนช่วยเพื่อนรหมูลโบ2ร� จังหวัด.ส$งหAบ2ร�

10. จังหวัด�งหว�ดนครปฐมูลโ
โทร. 034-340067-9

1) บมูลโจังหวัด.บ$cกซีจีไทย� ซีจีไทย2ปเปอรAเซีจีไทยGนเตั้งอรA นครปฐมูลโ 754 ถ.เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน���P����耀�รเกษัท ออนมูลโ ตั้ง.ห�วยจังหวัดรเข�
แคช่วยเพื่อน���P����耀�เช่วยเพื่อน���P����耀��ยรA,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ช่วยเพื่อน���P����耀��าง,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ขายอาหารสด,พื่อนช่วยเพื่อนนง.จังหวัด�ดเร�ยงส$นค�า อ.เมูลโ�อง  โทร.034-213070-84
2) บจังหวัดก.ไทยวาฟิกไพพ์ (ศูน�ด ร�บพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง 218 บาท/ว�น
3) บจังหวัดก.โรงงานผล$ตั้งภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผAอาหารไทย 42/1 มูลโ.2 ถ.เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน���P����耀�รเกษัท ออนมูลโ 
(ผล$ตั้งบะหมูลโ��กT�งส1าเรGจังหวัดร�ป) 02-8115101-6 ตั้ง.อ�อมูลโใหญ� อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
4) บจังหวัดก.เอฟิกไพพ์ (ศูน-พื่อนช่วยเพื่อนล�ส 58/3 มูลโ.6 ถ.พื่อนช่วยเพื่อนระประโทน-บ�านแพื่อนช่วยเพื่อน�ว
034-981555 ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง ตั้ง.ตั้งลาดจังหวัด$นดา อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน 
5) บจังหวัดก.เคนดอลลA แกมูลโมูลโาตั้งรอน ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง ตั้ง.คลองใหมูลโ� อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
ก$จังหวัดการส�งออกผล$ตั้งและจังหวัด1าหน�ายเวช่วยเพื่อน���P����耀�ภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผA 034-311982-3
6) บจังหวัดก.ช่วยเพื่อน���P����耀�$งหยาง ก$จังหวัดการผล$ตั้งพื่อนช่วยเพื่อนลาสตั้ง$กตั้งาข�าย 135/3 มูลโ.2 ตั้ง.คลองใหมูลโ� 
034-321551-6 ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน จังหวัด.นครปฐมูลโ
7) บจังหวัดก.ซีจีไทย�นยางอ2ตั้งสาหกรรมูลโอาหาร (ผล$ตั้งปลาหมูลโTกเตั้ง�าทอง) 13/8 มูลโ.4 ตั้ง.ท�าข�ามูลโ อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
ก$จังหวัดการผล$ตั้งปลาหมูลโTกเตั้ง�าทอง ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง โทร. 034-321991-6 
8) บจังหวัดก.สามูลโมูลโ$ตั้งรอ2ตั้งสาหกรรมูลโอาหาร (ขนมูลโปmงท��ท1าจังหวัดากแปKงข�าวเหน�ยว)13/8 มูลโ.4 ตั้ง.ท�าข�ามูลโ อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
โทร. 034-721455 ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 10 

 139 

 10 

 20  1  2 

 50 
034-2256812

 10 

 23 
 5 

 100 

 410  1  10 

 220 

 105 

 106 

 100 

 100 

 73 

 56 

 50 

 50 

9) บจังหวัดก.ทาโก�ฟิกไพพ์ (ศูน�ดอ$นด�สทร� (ผล$ตั้งน�1าผลไมูลโ�ส�งออก) 50/10 มูลโ.3 ตั้ง.ตั้งลาดจังหวัด$นดา  
โทร. 034-388455 ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน 
10) บจังหวัดก.อ2ตั้งสาหกรรมูลโแปKงไทย (ผล$ตั้งแปKงส1าเรGจังหวัดร�ป) 12/2 มูลโ.1 ตั้ง.บ�านใหมูลโ� อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
โทร. 02-8139939-40 ร�บพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานท��วไป
11) บจังหวัดก.ไทยเฟิกไพพ์ (ศูนรมูลโ แอนดA แอคเซีจีไทยส ตั้ง.ท�าข�ามูลโ อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
ก$จังหวัดการผล$ตั้งอะไหล�ประกอบเคร��องหน�ง ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง โทร. 02-4387488
12) บจังหวัดก.น$วแหลมูลโทองอ$นด�สทร�สA (ผล$ตั้งผลไมูลโ�กระปVอง) 78/2 มูลโ.8 ตั้ง.ดอนยายหอมูลโ 
034-229476-7 ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง อ.เมูลโ�อง

13) บจังหวัดก.น�นยางการAเมูลโนทA (เยGบเส��อผ�าส1าเรGจังหวัดร�ป) 166 มูลโ.7 ตั้ง.ยายช่วยเพื่อน���P����耀�า อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน

14) บจังหวัดก.ไทยเฟิกไพพ์ (ศูนFง (ผล$ตั้งท�อPVC) 10/8 มูลโ.5 ตั้ง.ท�าข�ามูลโ อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
โทร. 02-2971205 ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
15) บจังหวัดก.บางกอกไพื่อนช่วยเพื่อนบ�ลยAไพื่อนช่วยเพื่อนพื่อนช่วยเพื่อนA (ผล$ตั้งท�อ PVC) ตั้ง.ยายช่วยเพื่อน���P����耀�า อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
16) บจังหวัดก.ไพื่อนช่วยเพื่อนโอเน�ยรAการAเมูลโนทA (ก$จังหวัดการทอผ�า) ตั้ง.ยายช่วยเพื่อน���P����耀�า อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
17) บจังหวัดก.แฟิกไพพ์ (ศูนช่วยเพื่อน���P����耀���นฟิกไพพ์ (ศูน�ด (ผล$ตั้งขนมูลโขบเค��ยว) 105/4 มูลโ.6 ตั้ง.ตั้งลองใหมูลโ� 
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง มูลโ�ท��พื่อนช่วยเพื่อน�ก อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
18) บจังหวัดก.ด$สโตั้งนอ$นเตั้งอรAเนช่วยเพื่อน���P����耀���นแนล (ผล$ตั้งยางรถยนตั้งA) 4 มูลโ.7 ตั้ง.บางปลา อ.บางเลน
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง, QC,QA,ช่วยเพื่อน���P����耀��างซีจีไทย�อมูลโบ1าร2ง,ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา
19) บจังหวัดก.แหลมูลโทองผล$ตั้งภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผAอาหาร (ช่วยเพื่อน���P����耀�1าแหละ แปรร�ปไก�) 87 มูลโ.9 ตั้ง.ไร�ข$ง อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง, ควบค2มูลโค2ณภาพื่อนช่วยเพื่อน,คล�งส$นค�า,บ�ญช่วยเพื่อน���P����耀�� ,ควบค2มูลโฯ
20) บจังหวัดก.ด�ช่วยเพื่อน���P����耀�มูลโ$ลลA (ผล$ตั้งภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผAนมูลโ) 137/6 มูลโ.1 ตั้ง.ข2นแก�ว 
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง อ.นครช่วยเพื่อน���P����耀��ยศร�
21) บจังหวัดก.ส2ขบ2ญท$พื่อนช่วยเพื่อนยA (ผล$ตั้งเส��อผ�าส1าเรGจังหวัดร�ป) 28 มูลโ.8 ตั้ง.อ�อมูลโใหญ� อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
พื่อนช่วยเพื่อนนง.สโตั้งรAผ�า,พื่อนช่วยเพื่อนนง.เยGบผ�า
22) บมูลโจังหวัด.มูลโาล�สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน (ผล$ตั้งผลไมูลโ�กระปVอง) 26/1 มูลโ.5 ตั้ง.ยายช่วยเพื่อน���P����耀�า อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป มูลโ�ท��พื่อนช่วยเพื่อน�ก ค�ากะ เบ��ยขย�น
23) บจังหวัดก.ยางโอตั้งาน$ (ผล$ตั้งยางรถยนตั้งA) 55 มูลโ.7 ตั้ง.คลองใหมูลโ� อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป มูลโ�ท��พื่อนช่วยเพื่อน�ก 
24) บจังหวัดก.ตั้งะนาวศร�ไทย (ช่วยเพื่อน���P����耀�1าแหละไก�) 102/1 มูลโ.5 ตั้ง.ถนนขาด อ.เมูลโ�อง
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง,หน.แผนกคล�งส$นค�า,หน.แผนก,ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายบ2คคล,พื่อนช่วยเพื่อนนง.จังหวัด�ดซีจีไทย��อ,QC,จังหวัดนท.คล�งส$นค�า ฯ
25) บจังหวัดก.แกมูลโมูลโ�า เทGกไทลA เมูลโน�แฟิกไพพ์ (ศูนคเจังหวัดอร$�ง (ส$�งทอล�กไมูลโ�) 89/2 มูลโ.8 ตั้ง.อ�อมูลโใหญ� 
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง,แมูลโ�บ�าน มูลโ�ท��พื่อนช่วยเพื่อน�ก อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
26) บมูลโจังหวัด.อ$นโดรามูลโา โพื่อนช่วยเพื่อนล�เอสเตั้งอรAอ$นด�สตั้งร�สA 35/8 มูลโ.4 ตั้ง.ข2นแก�ว 
ก$จังหวัดการผล$ตั้งเส�นในส�งเคราะหA  พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป อ.นครช่วยเพื่อน���P����耀��ยศร�
27) บจังหวัดก.อ$นเตั้งอรAแอดว�านฟิกไพพ์ (ศูน�ด 13 มูลโ.1 ตั้ง.ท�าข�ามูลโ อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 50 

 50 

 50 

 40 
ก$จังหวัดการตั้ง�ดเยGบเส��อผ�า ร�บพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานเยGบ

 38 

 38 

 30 
 30 
 25 

 20 

 20 

 20  1  28 

 20 

 20 

 29 

 13 
ร�บตั้ง1าแหน�งช่วยเพื่อน���P����耀��างควบค2มูลโงานสนามูลโ ว$ศวกรควบค2มูลโค2ณภาพื่อนช่วยเพื่อน

 20 
 17 
 13 
 15 

ก$จังหวัดการผล$ตั้งนมูลโเปร��ยวบ�ทาเก�น  ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
28) บจังหวัดก.พื่อนช่วยเพื่อน�พื่อนช่วยเพื่อน�แพื่อนช่วยเพื่อนGคเกจังหวัดจังหวัด$�ง 50/6 มูลโ.12 ตั้ง.ไร�ข$ง อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
ก$จังหวัดการผล$ตั้งกล�องโฟิกไพพ์ (ศูนมูลโ ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
29) บจังหวัดก.ตั้งร�อรรถบ�รณAอ2ตั้งสาหกรรมูลโ 69/2 มูลโ.11 ตั้ง.ไร�ข$ง
ก$จังหวัดการผล$ตั้งพื่อนช่วยเพื่อนลาสตั้ง$ก ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
30) บจังหวัดก.ธาน�สยามูลโ 28/1 มูลโ.3 ตั้ง.ไผ�ห�ช่วยเพื่อน���P����耀��าง
ก$จังหวัดการส�งออกพื่อนช่วยเพื่อน�ช่วยเพื่อน���P����耀�ผลการเกษัท ออนตั้งร  ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง อ.บางเลน
31) บจังหวัดก.ท$.ย�.ด�บบล$ว.เทGกไทลA 64 มูลโ.11 ตั้ง.ไร�ข$ง อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน

32) หจังหวัดก.เอGมูลโ.ว�.เอส.เทรดด$�ง  ก$จังหวัดการผล$ตั้งพื่อนช่วยเพื่อนลาสตั้ง$กขT�นร�ป 55/1 มูลโ.2 ตั้ง.โพื่อนช่วยเพื่อนรงมูลโะเด��อ
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง,เสมูลโ�ยน,ช่วยเพื่อน���P����耀��างเทคน$ค,ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา อ.เมูลโ�อง
33) บจังหวัดก.เคร��องด��มูลโแรงเยอรA 2008 ผล$ตั้งเคร��องด��มูลโบ1าร2งก1าล�ง 63 มูลโ.3 ตั้ง.ถนนขาด อ.เมูลโ�อง
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ข�บโฟิกไพพ์ (ศูนรAคล$ฟิกไพพ์ (ศูน,QC,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
34) บจังหวัดก.โรงเส�นหมูลโ��ซีจีไทยอเฮง (ผล$ตั้งแปKงข�าวเหน�ยว,เส�นหมูลโ��) 19 มูลโ.1 ตั้ง.ยายช่วยเพื่อน���P����耀�า อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
35) บจังหวัดก.เอGนเบ$รAกฟิกไพพ์ (ศูน�ดไทย (ผล$ตั้งล�กอมูลโ)  ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง 88/8 มูลโ.2 ตั้ง.ท�พื่อนช่วยเพื่อนหลวง อ.เมูลโ�อง
36) บจังหวัดก.สงวนช่วยเพื่อน���P����耀��ยอ2ตั้งสาหกรรมูลโ (ผล$ตั้งเส�นด�ายอ2ตั้งสาหกรรมูลโ) 81/2 มูลโ.5 ตั้ง.ศร�ษัท ออนะทอง
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง อ.นครช่วยเพื่อน���P����耀��ยศร�
37) บจังหวัดก.ไทยแอลกอฮอลA (ผล$ตั้งแอลกอฮอลA) 2 มูลโ.5 ตั้ง.บางไทรปIา อ.บางเลน
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
38) บจังหวัดก.ไทยฟิกไพพ์ (ศูนอรAโมูลโซีจีไทยาพื่อนช่วยเพื่อนลาสตั้ง$กอ$นด�สทร� 173 มูลโ.9 ตั้ง.ท�พื่อนช่วยเพื่อนหลวง อ.เมูลโ�อง
ก$จังหวัดการผล$ตั้งกระสอบใส�ขนแกะ  ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
39) บจังหวัดก.ฟิกไพพ์ (ศูน�Kดสตั้งารA 58 มูลโ.6 ตั้ง.ตั้งลาดจังหวัด$นดา
ก$จังหวัดการผล$ตั้งน�1าส�มูลโ ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
40) บจังหวัดก.เรGกซีจีไทยAเอGนเตั้งอรAไพื่อนช่วยเพื่อนรAส (ผล$ตั้งขวดนมูลโ,จังหวัด2กนมูลโ) 37/6 มูลโ.6 ตั้ง.ท�าข�ามูลโ
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ช่วยเพื่อน���P����耀��าง,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป,ผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วยบ2คคล อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
41) บจังหวัดก.ย�น$-เพื่อนช่วยเพื่อนรสด$เดนทA (ประเทศไทย) 502 มูลโ.3 ตั้ง.ดอนยางหอมูลโ 
ผล$ตั้งน�1าส�มูลโ ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง,พื่อนช่วยเพื่อนนง.บรรจังหวัด2 อ.เมูลโ�อง
42) บจังหวัดก.อ1าพื่อนช่วยเพื่อนลฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA โพื่อนช่วยเพื่อนรเซีจีไทยสซีจีไทย$�ง 57 มูลโ.3 ตั้ง.กระท2�มูลโล�มูลโ อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
โทร. 02-8118550-3 ตั้ง�อ 3202 ค2ณอภ$รด�, มูลโ2จังหวัดล$นทA
43) บจังหวัดก.ว�สด2ภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผAคอนกร�ตั้ง   ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณวราภรณA 122 มูลโ.3 ถ.พื่อนช่วยเพื่อนลด1าร$หA ตั้ง.ดอนข�อย

อ.ก1าแพื่อนช่วยเพื่อนงแสน โทร.02-8857625
44) บจังหวัดก.ไทยโพื่อนช่วยเพื่อนล�อะคล�ล$ค 02-4292020 ร�บฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง 60-61 มูลโ.9 ตั้ง.ไร�ข$ง อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
45) บจังหวัดก.รวมูลโอาหาร 034-200173-4 ร�บฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง 140 มูลโ.2 ตั้ง.สระกะเท�ยมูลโ อ.เมูลโ�อง
46) บจังหวัดก.โภคาฟิกไพพ์ (ศูนdด 034-229578 ร�บหลายตั้ง1าแหน�ง 284/1 มูลโ.1 ตั้ง.ดอนยายหอมูลโ อ.เมูลโ�อง
47) บจังหวัดก.เทGกซีจีไทยAเทค อ$นด�สตั้งร��สA (ประเทศไทย) 89 มูลโ.2 ตั้ง.บ�านใหมูลโ� อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 12 

 10 

 10 

 10 

 10 

 10 

 6 

 5 

 5 

 3 

 225 

 20 
ก$จังหวัดการผล$ตั้งและส�งออกเคร��องประด�บ
ตั้ง1าแหน�งพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานท��วไป พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานบ�นทTกข�อมูลโ�ล

 5 
ก$จังหวัดการผล$ตั้งเส��อผ�าส1าเรGจังหวัดร�ป
ตั้ง1าแหน�งเจังหวัด�าหน�าท��คล�งส$นค�า พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานท��วไป

 4 

 20 

 30 

โทร. 034-295489-91  ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
48) บจังหวัดก.สยามูลโน�ออนไลนA 034-322584 95 มูลโ.8 ตั้ง.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนรานอ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง,พื่อนช่วยเพื่อนนง.เอกสาร
49) บจังหวัดก.ย�น$เวอรAแซีจีไทยลแคน ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป 45 มูลโ.6 ตั้ง.ตั้งลาดจังหวัด$นดา 
โทร. 034-981444-8 อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
50) บจังหวัดก.ศ$ลปSอ2ตั้งสาหกรรมูลโพื่อนช่วยเพื่อน$มูลโพื่อนช่วยเพื่อนAผ�า ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง 111 มูลโ.4 ตั้ง.ท�าข�ามูลโ อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
โทร. 034-287740-2
51) บจังหวัดก.ไอเอสเอสแวล� (ผล$ตั้งอาหารกระปVอง) 44/4 มูลโ.1 ตั้ง.ยายช่วยเพื่อน���P����耀�า อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง  034-323988-92
52) บจังหวัดก.เอเช่วยเพื่อน���P����耀��ย สแตั้งนเลส สตั้ง�ล (ผล$ตั้งสแตั้งนเลส) 53/1 มูลโ.3 ถ.ถนนขาด อ.เมูลโ�อง
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง  034-284181-2
53) บจังหวัดก.ซีจีไทยาบ�น�าฟิกไพพ์ (ศูนารAอ$สทA (ผล$ตั้งช่วยเพื่อน���P����耀�2ดช่วยเพื่อน���P����耀���นใน)
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง 02-8118082-3
54) บมูลโจังหวัด.อาหารสากล (ผล$ตั้งน�1าผลไมูลโ�) 469/1 มูลโ.3 ตั้ง.ดอนยายหอมูลโ
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ข�บรถโฟิกไพพ์ (ศูนรAคล$ฟิกไพพ์ (ศูน,ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา.ช่วยเพื่อน���P����耀��างกลโรงงาน อ.เมูลโ�อง  โทร.034-272058
55) บจังหวัดก.ซีจีไทย�นเซีจีไทยอรา (ผล$ตั้งล�กถ�วยหมูลโ�อแปลง) 358 มูลโ.1 ตั้ง.ดอนยายหอมูลโ อ.เมูลโ�อง
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง  โทร. 034 - 229461-5
56) บจังหวัดก.ออฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนFเช่วยเพื่อน���P����耀��ยล อ$คว$ปเมูลโ�นทAแมูลโน�แฟิกไพพ์ (ศูนคเจังหวัดอร$�ง 70 มูลโ.7 ตั้ง.ไร�ข$ง อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
ร�บพื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง,ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKาอ$เลGคทรอน$กสA โทร. 02-4205999
57) บจังหวัดก.เบทาโกร (ผล$ตั้งอาหารส�ตั้งวA) 19/2 มูลโ.6 ตั้ง.ว�งตั้งะก2 อ.เมูลโ�อง
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.บรรจังหวัด2,พื่อนช่วยเพื่อนนง.เร�ยงอาหาร โทร. 034-285205
58) บจังหวัดก.โลตั้ง�สแมูลโทเทรล 90 มูลโ.10 ตั้ง.ไร�ข$ง อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
ตั้ง1าแหน�งจังหวัดนท.จังหวัด�ดส�ง พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถ พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานส�งส$นค�า จังหวัด.นครปฐมูลโ โทร. 02 - 4204595
เจังหวัด�าหน�าท��คล�งส$นค�า ผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วย,ห�วหน�าฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงาน
59) บจังหวัดก.เมูลโนล�� ซีจีไทย$ลเวอรA ด�ไซีจีไทยนA 23/14 มูลโ.8 ถ.เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน���P����耀�รเกษัท ออนมูลโ

ตั้ง.อ�อมูลโใหญ� อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
จังหวัด.นครปฐมูลโ โทร. 02 - 4205444

60) บจังหวัดก.ฮารAทแอนดAมูลโายดAแอพื่อนช่วยเพื่อนพื่อนช่วยเพื่อนาเรล ซีจีไทยอยพื่อนช่วยเพื่อนงษัท ออนAศ$ร$ช่วยเพื่อน���P����耀��ย 1 ถ.เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน���P����耀�รเกษัท ออนมูลโ
ตั้ง.อ�อมูลโใหญ� อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
จังหวัด.นครปฐมูลโ โทร. 02 - 8115161

61) หจังหวัดก.อ2ดมูลโช่วยเพื่อน���P����耀��ยว$ทยA 31/2 มูลโ.2 ตั้ง.ยายช่วยเพื่อน���P����耀�า อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน
โทร.034-311227  ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ขายหน�าร�าน จังหวัด.นครปฐมูลโ
62) บจังหวัดก.ว�ซีจีไทย�เคอ$นด�สเตั้งร�ยล ไลนAส 3/1 มูลโ.2 ตั้ง.ตั้งลาดจังหวัด$นดา
ก$จังหวัดการผล$ตั้งโครงหลอดไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา   ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน จังหวัด.นครปฐมูลโ
63) บจังหวัดก.สยามูลโพื่อนช่วยเพื่อนลาสตั้ง$กผล$ตั้งภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผA 82/1 มูลโ.1 ถ.คลองใหมูลโ�
โทร.034-325070 ร�บตั้ง1าแหน�งพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานท��วไป อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน จังหวัด.นครปฐมูลโ
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ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 150 

1  100  1  7 
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดยโสธร

 100  1  7 

73  10,591  -    -   
แขวงประเวศ  ร�บไมูลโ�จังหวัด1าก�ด 
02-3214139
เขตั้งบางนา  100 

เขตั้งปท2มูลโว�น  17 

แขวงตั้งลาดพื่อนช่วยเพื่อนล� เขตั้งธนบ2ร�  10 

คลองเตั้งย  2 
ก$จังหวัดการช่วยเพื่อน���P����耀�$ปปFkงและขนส�ง พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานออฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนFศ ใช่วยเพื่อน���P����耀��คอมูลโพื่อนช่วยเพื่อน$วเตั้งอรA

ปฏิบัติงานในเคร$บ�ตั้ง$งานท��เอเบค บางนา  7 

แขวงสามูลโเสนใน เขตั้งพื่อนช่วยเพื่อนญาไท  20 
ล�กษัท ออนณะงานขนถ�ายส$นค�าจังหวัดากรถบรรท2กเข�าบรรจังหวัด2ในตั้ง��คอนเทนเนอรAท��ท�าเร�อคลองเตั้งย มูลโ�ท��พื่อนช่วยเพื่อน�กให�

เขตั้งสาทร  20 
ตั้งลาดสถาน�รถไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKาธนบ2ร� 

 ไมูลโ�ระบ2 
แขวงคลองตั้ง�นเหน�อ เขตั้งว�ฒนา

 13 

 ไมูลโ�จังหวัด1าก�ด 
แขวงหนองค�างพื่อนช่วยเพื่อนล� เขตั้งหนองแขมูลโ

 50 
เขตั้งยานนาวา

 20 
แขวงหนองบอน เขตั้งประเวศ

 70 

64) บจังหวัดก.เคร��องก�ฬาย�น$เวอรAแซีจีไทยล (ไทย) 91,91/1 มูลโ.1 ซีจีไทย.ว�ดเท�ยนด�ด
ก$จังหวัดการผล$ตั้งเคร��องก�ฬา ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง มูลโ�ท��พื่อนช่วยเพื่อน�ก (ญ) อ.สามูลโพื่อนช่วยเพื่อนราน จังหวัด.นครปฐมูลโ

11. จังหวัด�งหว�ดยโสธร
โทร. 045-711654

1) บมูลโจังหวัด.ซีจีไทยาบ�น�า (ตั้ง�องการช่วยเพื่อน���P����耀��างเยGบจังหวัด�กรอ2ตั้งสาหกรรมูลโ) อ.เมูลโ�อง

12. จังหวัด�งหว�ดกร2งเทพื่อนช่วยเพื่อนมูลโหานคร
1) บจังหวัดก.ไทยว$ฆ้อง อ.โพธาราม�เนศ ย�น$เทรด
(ผ��จังหวัด�ดการแรงงาน,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานด�เทลเส��อผ�า,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานพื่อนช่วยเพื่อน�บแพื่อนช่วยเพื่อนค,ธ2รการ)
2) บจังหวัดก.ไวทA การAด

3) บจังหวัดก.โนเบล เอGนซีจีไทย� 02-6137911-4 ตั้ง�อ 5511
ร�บพื่อนช่วยเพื่อนน�กงาน 10 ตั้ง1าแหน�ง 17 อ�ตั้งรา
4) บจังหวัดก.5 พื่อนช่วยเพื่อนระเจังหวัดด�ยAโอสถ
พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง 215 บ./ว�น
5) บจังหวัดก.IFB International Freight

6) บจังหวัดก.ซีจีไทย�.ไอ.ท�.พื่อนช่วยเพื่อนรGอพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนอรAตั้ง�� คอนซีจีไทย�ลแทนสA
(พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานประจังหวัด1า ตั้ง1าแหน�งพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานตั้ง�อนร�บและช่วยเพื่อน���P����耀��างเทคน$ค)
7) บจังหวัดก.น$ว ว$ช่วยเพื่อน���P����耀� ทรานสA

8) บจังหวัดก.โช่วยเพื่อน���P����耀�ตั้ง$ภ�ทรส$น
9) บจังหวัดก.ย�ไนเตั้งGด โกลเบ$ล เอเยนซีจีไทย� (ประเทศไทย)
โทร. 0-2418-0085, 08 1932-9463, 08-7502-6217 ใกล�กองท�พื่อนช่วยเพื่อนเร�อ, โรงพื่อนช่วยเพื่อนยาบาลธนบ2ร�
10) บจังหวัดก.เกรฮาวดA คาเฟิกไพพ์ (ศูนI (ร�านอาหาร) 27/1 ซีจีไทย.ส2ข2ทว$ท 53 ถ.ส2ข2มูลโว$ท
โทร. 02-2607178-9 ตั้ง�อ 141-2
11) บจังหวัดก.เอส.เค.เอGนจังหวัด$เน�ยร$�ง 50/330-332 มูลโ.10 ถ.บางบอน 3
โทร. 02-8951048, 081-9154599
12) ร�านตั้งวงน�1าแขGง 081-9225432 77/176 มูลโ.2 ถ.เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน���P����耀�รเกษัท ออนมูลโ 81/5
ร�บเพื่อนช่วยเพื่อนศช่วยเพื่อน���P����耀�ายไมูลโ�จังหวัด1าก�ดอาย2 ตั้ง1าแหน�งคนงาน/พื่อนช่วยเพื่อนนง.ข�บรถ
13) บมูลโจังหวัด.ประช่วยเพื่อน���P����耀�าอาภรณA 666 ถ.พื่อนช่วยเพื่อนระรามูลโ 3 แขวงบางโพื่อนช่วยเพื่อนงพื่อนช่วยเพื่อนาง
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป ,พื่อนช่วยเพื่อนนง.เยGบจังหวัด�กร 
14) บจังหวัดก.เซีจีไทยGนทร�ลมูลโ�ทแอนฟิกไพพ์ (ศูน�KดสA 8 ถ.เฉล$มูลโพื่อนช่วยเพื่อนระเก�ยรตั้ง$ ซีจีไทย.8
โทร. 02 - 3295900
15) บจังหวัดก.เจังหวัดร$ญมูลโ$ตั้งร (ผล$ตั้งถ�งบรรจังหวัด2น�1าโพื่อนช่วยเพื่อนล�เอทธ�ล�น) 18 ซีจีไทย.นครล2ง8 แขวงบางไผ�
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 16 
เขตั้งธนบ2ร�

 200 
เขตั้งปท2มูลโว�น

 ไมูลโ�ระบ2 
แขวงส��แยกมูลโหานาค เขตั้งด2ส$ตั้ง

ประกอบก$จังหวัดการ ร�บขนส�งส$นค�า
ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างจังหวัด1านวน  หลายอ�ตั้งรา หลายตั้ง1าแหน�ง

 ไมูลโ�ระบ2 

500

180
แขวงสามูลโเสนใน เขตั้งพื่อนช่วยเพื่อนญาไท

10
แขวงหนองแขมูลโ เขตั้งหนองแขมูลโ

พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง จังหวัด1านวนมูลโาก
148

แขวงบางเขน เขตั้งหล�กส��
20

ไมูลโ�ระบ2

230
แขวงบางเขน เขตั้งยานนาวา

6
เขตั้งว�ฒนา 20

50
แขวงห�วหมูลโาก เขตั้งบางกะปF

20

ระยะจังหวัด�าง 12 เด�อน ค�าเช่วยเพื่อน���P����耀��าบ�าน โบน�ส รถร�บส�ง ย�น$ฟิกไพพ์ (ศูนอรAมูลโ เขตั้งบางแค  โทร.02-8071044-8
16) บจังหวัดก.จังหวัดอลล��เฮ�าสA 6421 ถ.ร$มูลโทางรถไฟิกไพพ์ (ศูน แขวงตั้งลาดพื่อนช่วยเพื่อนล�
ช่วยเพื่อน���P����耀��างซีจีไทย�อมูลโบ1าร2ง,แมูลโ�บ�าน,ล�างจังหวัดาน,นวดสปา,บ�ญช่วยเพื่อน���P����耀��
17) บจังหวัดก.สยามูลโพื่อนช่วยเพื่อนารากอนว�เทล 991/1 ถ.พื่อนช่วยเพื่อนระรามูลโา แขวงปท2มูลโว�น
โทร. 02 - 6109112 
18) บร$ษัท ออน�ทน$�มูลโซีจีไทย��เสGงขนส�ง 1988 จังหวัด1าก�ด    ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณมูลโานะ  เลขท�� 325/78 ถ.ล�กหลวง 
โทร. 02 282 7936 ตั้ง�อ 120,121/081 881 8727 

กทมูลโ.(ส1าน�กงานใหญ�) มูลโ� 3 สาขา

1. สาขาตั้งลาดไท  2. สาขาพื่อนช่วยเพื่อน2ทธมูลโณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผลสาย 2,5  3. สาขาแยกมูลโหานาค
19) บร$ษัท ออน�ท ว� เซีจีไทยอรAว$ส แอนดA ซีจีไทย�เค�ยวล$เคอรA จังหวัด1าก�ด 9/1 อาคารเร�ยลตั้ง��ทาวเวอรA ส2ข2มูลโว$ท 66/1
ประกอบก$จังหวัดการ ให�บร$การร�กษัท ออนาความูลโปลอดภ�ย (รปภ) ถนน ส2ข2มูลโว$ท แขวง/เขตั้งบางนา กร2งเทพื่อนช่วยเพื่อนฯ

โทร 02 744 8797,086 709 8257
20) บมูลโจังหวัด.โออ$ช่วยเพื่อน���P����耀�$ กร2Dป 02-7858976,02-7858822-23 9 อาคารย�เอGมูลโทาวเวอรA
หลายตั้ง1าแหน�ง รายได�เฉล��ย 8,000-12,000 บ./เด�อน ถ.รามูลโค1าแหง แขวงสวนหลวง
21) บจังหวัดก.สปdด�� แพื่อนช่วยเพื่อนคเกGจังหวัด เอGกซีจีไทยAเพื่อนช่วยเพื่อนรส 02-6168943-4 40/5 ถ.ส2ทธ$สารว$น$จังหวัดฉ�ย
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ร�บ-ส�งเอกสาร,ข�บรถ,พื่อนช่วยเพื่อน$มูลโพื่อนช่วยเพื่อนAเอกสารท��วไป,ธ2รการ,บ�ญช่วยเพื่อน���P����耀��
22) บจังหวัดก.อ�เทอนอล ซีจีไทยากาตั้งะ อ$งซีจีไทยA (ก$จังหวัดการผล$ตั้งหมูลโTกพื่อนช่วยเพื่อน$มูลโพื่อนช่วยเพื่อนA) 16 ซีจีไทย.เล�ยบฯฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรm�งใตั้ง� 1 
โทร. 02 - 8064342-4 ร�บหลายตั้ง1าแหน�ง 

23) บจังหวัดก.ร�เทลล$งคA (ไทยแลนดA) 02-7926800 ตั้ง�อ 6903 159/30 มูลโ.3 ถ.ว$ภาวด�ร�งส$ตั้ง 
084-0754742 ร�บหลายตั้ง1าแหน�ง
24) บจังหวัดก. 3 เอส เอGน.เอGนเตั้งอรAไพื่อนช่วยเพื่อนรสA 35/7,1/585 มูลโ.10
ช่วยเพื่อน���P����耀��างเทคน$คมูลโ�ความูลโร��เร��องไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา เคร��องจังหวัด�กร,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป ซีจีไทย.โช่วยเพื่อน���P����耀�คช่วยเพื่อน���P����耀��ย 4 ถ.ลาดพื่อนช่วยเพื่อนร�าว
25) บจังหวัดก.ซีจีไทย$ตั้ง��วอลAค (สวนสยามูลโ-ทะเลกร2งเทพื่อนช่วยเพื่อน) 203 ถ.สวนสยามูลโ แขวงค�นนายาว
โทร. 02 - 9197200 ตั้ง�อ 215,216 หลายตั้ง1าแหน�ง
26) บมูลโจังหวัด.ไอ.ซีจีไทย�.ซีจีไทย�.อ$นเตั้งอรAเนช่วยเพื่อน���P����耀���นแนล 02-2939000 ตั้ง�อ 377 530 ซีจีไทย.สาธ2ประด$ษัท ออนฐA 58
พื่อนช่วยเพื่อนนง. ขายประจังหวัด1าห�าง ,callcenter อาย2 18-35 ปd
27) ค2ณศศ$น น�าส2น�ยA 080 295 3663,081 174 4847 115 ซีจีไทย.เอกมูลโ�ย 5 (ทองหล�อ 10)
ร�บแมูลโ�บ�านประจังหวัด1าโช่วยเพื่อน���P����耀�วAร�มูลโ อาย2 20 ปdขT�นไป ถ.ส2ข2มูลโว$ทแขวงคลองตั้ง�นเหน�อ
ร�บช่วยเพื่อน���P����耀��างไมูลโ� ช่วยเพื่อน���P����耀��างส� ท��งช่วยเพื่อน���P����耀�าย/หญ$ง
28) บจังหวัดก.ไทยน�1าท$พื่อนช่วยเพื่อนยA 0 2374 0251ตั้ง�อ 7306 416 ถ.รามูลโค1าแหง
ร�บพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วยกระจังหวัดาย,ขาย พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานยกสตั้งDอก
ปฏิบัติงานในเคร$บ�ตั้ง$งานห�วหมูลโาก พื่อนช่วยเพื่อนระรามูลโ 3 เทพื่อนช่วยเพื่อนาร�กษัท ออนA
29) บจังหวัดก.เกษัท ออนมูลโก$จังหวัดย�นยง (OUT SOURCE ในสนามูลโบ$นส2วรรณภ�มูลโ$) 117/8-9 ถ.เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน���P����耀�รบ2ร� แขวงท2�งพื่อนช่วยเพื่อนญาไท
บร$การและ Store Helpcr ขนถ�ายส$นค�าเคร��องด��มูลโ พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานขาย เขตั้งราช่วยเพื่อน���P����耀�เทว� โทร. 02-2158009
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

งานเอกสารธ2รการ บ�ญช่วยเพื่อน���P����耀�� ตั้งรวจังหวัดสอบค2ณภาพื่อนช่วยเพื่อนอาหาร

46

200

e-mail : personal@thanulux.com
4

100

40
ก$จังหวัดการร�บจังหวัด�ด ตั้งกแตั้ง�ง และด�แลสวน

10
แขวงห�วยขวาง เขตั้งห�วยขวาง

100

7

25

ร�บตั้ง1าแหน�ง ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา คนสวนและเจังหวัด�าหน�าท��ธ2รการ
290

ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรm�งขวา เขตั้งบางคอแหลมูลโ

 www.champace.co.th
จังหวัด1านวนมูลโาก

10

โทร. 02-2158009, 02-2159668-9
089-3286077 ตั้ง$ดตั้ง�อ ค2ณส�นตั้ง$

30) บมูลโจังหวัด.บางกอกไนล�อน  โทร. 02 522 1649 - 50 113 มูลโ.1 ถนนรามูลโอ$นทรา
เขตั้งบางเขน กทมูลโ.

31) บมูลโจังหวัด.ธน�ล�กษัท ออนณA ก$จังหวัดการผล$ตั้งเส��อผ�า 129/1 ถ.ช่วยเพื่อน���P����耀��องนนทร� เขตั้งยานนาวา
โทร. 02 - 2950911 - 9 ตั้ง�อ 271,196,350 กทมูลโ. 10120 
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.เยGบ และ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป จังหวัด1านวนมูลโาก
32) บจังหวัดก.ไทโยอ$นฟิกไพพ์ (ศูนFน$ตั้ง�� (ลาดพื่อนช่วยเพื่อนร�าว 71) 181/3 ซีจีไทย.ลาดพื่อนช่วยเพื่อนร�าว 71
โทร. 02 - 9324728 - 9 ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณธ�ญญา เขตั้งว�งทองหลาง กทมูลโ.
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานส�งของ 2 คน พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถจังหวัด�กรยานยนตั้งA 2 คน
33) บจังหวัดก.ซีจีไทย$ปเปอรAแบGก 19/6 มูลโ.4 พื่อนช่วยเพื่อนระรามูลโ 2 แขวงแสมูลโด1า

เขตั้งบางข2นเท�ยน กทมูลโ.
34) บจังหวัดก.การAเด�น เซีจีไทยGนเตั้งอรA โทร. 02 - 333 1125 ตั้ง�อ 332 933 ซีจีไทย.อ�อนน2ช่วยเพื่อน���P����耀� แขวงสวนหลวง

เขตั้งสวนหลวง กทมูลโ.
35) บจังหวัดก.เมูลโ�องไทยแมูลโเนจังหวัดเมูลโ�นทA 252/246 ถ.ร�ช่วยเพื่อน���P����耀�ดาภ$เษัท ออนก 
โทร. 02 - 6933930-4 
ร�บช่วยเพื่อน���P����耀��าง 10 ตั้ง1าแหน�ง รปภ.ไมูลโ�จังหวัด1าก�ดจังหวัด1านวน แมูลโ�บ�านฯ ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณสายร2�ง 02-6933926
36) บจังหวัดก.โพื่อนช่วยเพื่อนรเฟิกไพพ์ (ศูนสช่วยเพื่อน���P����耀���นน�ส โพื่อนช่วยเพื่อนรเทคช่วยเพื่อน���P����耀���น อ$นเตั้งอรAเนช่วยเพื่อน���P����耀���นแนล 33/18 ซีจีไทย.เจังหวัดร$ญใจังหวัด ถ.เอกมูลโ�ย
ก$จังหวัดการบร$การร�กษัท ออนาความูลโปลอดภ�ย ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ร�กษัท ออนาความูลโ เขตั้งทว�ว�ฒนา กทมูลโ.
ปลอดภ�ย เพื่อนช่วยเพื่อนศช่วยเพื่อน���P����耀�าย/หญ$ง ปฏิบัติงานในเคร$บ�ตั้ง$งานหน�วยงานซีจีไทย�เกท จังหวัด.นครราช่วยเพื่อน���P����耀�ส�มูลโา สมูลโ2ทรปราการ กทมูลโ.
37) ค2ณประภ�สสร  ตั้ง$ดตั้ง�อ 08-20621515 44/16 ซีจีไทย.สวนผ�ก เขตั้งตั้งล$�งช่วยเพื่อน���P����耀��น
ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�งแมูลโ�บ�าน เพื่อนช่วยเพื่อนศช่วยเพื่อน���P����耀�าย/หญ$ง กทมูลโ.
38) บจังหวัดก.เมูลโ�องไทยแมูลโเนจังหวัดเมูลโ�นทA สนง.ตั้ง��งอย��ท�� อาคารเมูลโ�องไทย-
โทร.02-6933930-4  เบอรAฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายการพื่อนช่วยเพื่อนน�กงาน 02-6933926 ภ�ทรคอมูลโเพื่อนช่วยเพื่อนลGกซีจีไทยA 252/246

ถ.ร�ช่วยเพื่อน���P����耀�ดาภ$เษัท ออนก เขตั้งห�วยขวาง
39) บจังหวัดก.แช่วยเพื่อน���P����耀�มูลโปSเอช่วยเพื่อน���P����耀� 58 ซีจีไทย.เจังหวัดร$ญราษัท ออนฎรA 7 แยก 29-1
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.หลายตั้ง1าแหน�ง เช่วยเพื่อน���P����耀��น จังหวัดนท.ธ2รก$จังหวัดตั้ง�างประเทศ
จังหวัดนท.วางแผนการผล$ตั้ง จังหวัดนท.โปรแกรมูลโเมูลโอรA จังหวัดนท.บ2คคล โทร.02-6898240 ตั้ง�อ 162,163
จังหวัดนท.ซีจีไทย�อมูลโบ1าร2ง จังหวัดนท.การตั้งลาด (ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายขายส$นค�า) ฯลฯ
40) บจังหวัดก.เหร�ยญทองพื่อนช่วยเพื่อนารAทเซีจีไทยGนเตั้งอรA 555 ซีจีไทย.อ�อนน2ช่วยเพื่อน���P����耀� 66 ถ.ส2ข2มูลโว$ท
โทร.02-3227643-5 ,02-3226803-4 เขตั้งสวนหลวง กทมูลโ.
ร�บตั้ง1าแหน�ง เจังหวัด�าหน�าท��ควบค2มูลโเคร��อง จังหวัดนท. QA/QC  พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
41) บจังหวัดก.กนกเฟิกไพพ์ (ศูนอรAน$เจังหวัดอรAแอนดAเดคคอเรช่วยเพื่อน���P����耀���น 4 ถ.อ�อนน2ช่วยเพื่อน���P����耀� ซีจีไทย.อ�อนน2ช่วยเพื่อน���P����耀� 46
โทร.02-3210702 ตั้ง�อ 117 เขตั้งประเวศ กทมูลโ.
ร�บตั้ง1าแหน�ง จังหวัดนท.ควบค2มูลโเคร��องจังหวัด�กรโรงงาน 3 อ�ตั้งรา จังหวัดนท.จังหวัด�ดซีจีไทย��อ 2 อ�ตั้งรา จังหวัดนท3ธ2รการประจังหวัด1า
ไซีจีไทยดAงาน 3 อ�ตั้งรา พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถขนส�ง 2 อ�ตั้งรา ช่วยเพื่อน���P����耀��างไมูลโ�เฟิกไพพ์ (ศูนอรAน$เจังหวัดอรA/ช่วยเพื่อน���P����耀��างไมูลโ�
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

48
ก$จังหวัดการร�บเหมูลโาตั้งกแตั้ง�งภายใน

560
ก$จังหวัดการค�าปล�กน�1ามูลโ�นและร�านสะดวกซีจีไทย��อ

52

ร�บตั้ง1าแหน�ง พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานขายท��ห�างสรรพื่อนช่วยเพื่อนส$นค�าเซีจีไทยGนทร�ล เดอะมูลโอลลA พื่อนช่วยเพื่อนนกงานควบค2มูลโสตั้งDอก
150

33

ไมูลโ�ระบ2
ก$จังหวัดการเก��ยวก�บงานด�านออกแบบ สร�าง ปร�บปร2งและ
ด�ดแปลงเคร��องจังหวัด�กรอ2ตั้งสาหกรรมูลโ

5,500
ก$จังหวัดการ ธ2รก$จังหวัดค�าปล�ก

200
ก$จังหวัดการ ร�านอาหาร กาแฟิกไพพ์ (ศูนและเคร��องด��มูลโ
ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณปาร$ช่วยเพื่อน���P����耀�าตั้ง พื่อนช่วยเพื่อน2ทส$ร$

50

ล�กษัท ออนณะงาน งานบร$การด�านร�านอาหารฟิกไพพ์ (ศูนาสดAฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA อ$นเตั้งอรA
สนใจังหวัดสมูลโ�ครด�วน หร�อ โทรสอบถามูลโ ไมูลโ�ระบ2

พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถขนส�ง 2 อ�ตั้งรา ช่วยเพื่อน���P����耀��างไมูลโ�เฟิกไพพ์ (ศูนอรAน$เจังหวัดอรA/ช่วยเพื่อน���P����耀��างไมูลโ� ก�อสร�าง /ช่วยเพื่อน���P����耀��างส�เฟิกไพพ์ (ศูนอรAน$เจังหวัดอรA ฯ
42) บจังหวัดก.ย��ฮ2ย อ$นท�เร�ย  ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณอร$ญา  อ$สสระ 159 ซีจีไทย.พื่อนช่วยเพื่อนระรามูลโเก�า 57/1 

เขตั้งสวนหลวง กทมูลโ.
ร�บตั้ง1าแหน�ง โฟิกไพพ์ (ศูนรAแมูลโนตั้งกแตั้ง�งภายใน จังหวัดนท.วางแผนการผล$ตั้ง โทร.02-7357786-9
จังหวัดนท.ประมูลโาณราคา จังหวัดนท.ประสานงาน จังหวัดนท.เข�ยนแบบ จังหวัดนท.จังหวัด�ดซีจีไทย��อ เลขาฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายก�อสร�าง ฯ
43) บจังหวัดก.บางจังหวัดากกร�นเนท   โทร.02-335-4951-5 210 มูลโ.1 ซีจีไทย.ส2ข2มูลโว$ท 64 ถ.ส2ข2มูลโว$ท

เขตั้งพื่อนช่วยเพื่อนระโขนง กทมูลโ.
ร�บตั้ง1าแหน�งผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วยผ��จังหวัด�ดการสาขาฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกร�กห�ด ผจังหวัดก.ร�านค�า ผจังหวัดก.หน�าลาน พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานประจังหวัด1าร�าน ฯ
44) บจังหวัดก.เอส ซีจีไทย� ท� การAเมูลโ�นทA 881 ถ.ร$มูลโทางรถไฟิกไพพ์ (ศูนสายเก�า
โทร.02-7485751-3 เขตั้งบางนา กทมูลโ.

45) บจังหวัดก.โรงงานทอผ�ากร2งเทพื่อนช่วยเพื่อน 879 ถ.กร2งเทพื่อนช่วยเพื่อน-นนทบ2ร�บางซีจีไทย��อ
ก$จังหวัดการผล$ตั้งส$�งทอ ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง กทมูลโ. โทร.02-5860902
ตั้ง$ดตั้ง�อแผนกบ2คคล 02-5860901-10 ตั้ง�อ 123,125

46) บจังหวัดก.ซีจีไทย�น วอเตั้งอรA ร$ช่วยเพื่อน���P����耀� พื่อนช่วยเพื่อนาวเวอรA เซีจีไทยอรAว$ส 6/18-20 ถ.ย�านพื่อนช่วยเพื่อนหลโยธ$น
ก$จังหวัดการบร$การน1าเข�าส�งออกส$นค�า  โทร.02-6192891-5 เขตั้งพื่อนช่วยเพื่อนญาไท กทมูลโ.
47)  บจังหวัดก.มูลโายมูลโ�ด 29/402 ซีจีไทย.รามูลโอ$นทรา 46 แยก 3

ถนนรามูลโอ$นทรา กมูลโ.8 
เขตั้งค�นนายาว กทมูลโ.

ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง ว$ศวกรออกแบบ ,ช่วยเพื่อน���P����耀��างเข�ยนแบบ ,ช่วยเพื่อน���P����耀��างเช่วยเพื่อน���P����耀���อมูลโ ,ช่วยเพื่อน���P����耀��างส� ,สโตั้งรAและช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา
48) บมูลโจังหวัด.ซีจีไทย�พื่อนช่วยเพื่อน�ออลลA อาคารซีจีไทย�พื่อนช่วยเพื่อน�ทาวเวอรA 3 เลขท�� 34

ช่วยเพื่อน���P����耀���น 8 ถ.พื่อนช่วยเพื่อนญาไท เขตั้งราช่วยเพื่อน���P����耀�เทว�
ตั้ง$ดตั้ง�อฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายทร�พื่อนช่วยเพื่อนยากรบ2คคล โทร.08-36885327-28 โทร.02-6779394-8
ร�บตั้ง1าแหน�ง ผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วยผ��จังหวัด�ดการฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกร�กห�ด พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานประจังหวัด1าร�าน น�กศTกษัท ออนา Part time
49) บจังหวัดก.แบลGคแคนยอน (ปทท.) 2991/8 ซีจีไทย.ลาดพื่อนช่วยเพื่อนร�าว 101/3

ถ.ลาดพื่อนช่วยเพื่อนร�าว เขตั้งบางกะปF กทมูลโ.
โทร.02-3760014-8

ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง ผ��จังหวัด�ดการร�านฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกร�กห�ด/ผจังหวัดก./ผช่วยเพื่อน���P����耀�.ผจังหวัดก.
แคช่วยเพื่อน���P����耀�เช่วยเพื่อน���P����耀��ยรA ก2Dก/ผช่วยเพื่อน���P����耀�.ก2Dก/คร�วท��วไป พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานเตั้งร�ยมูลโเคร��องด��มูลโ พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานบร$การ
50) บจังหวัดก.มูลโอส ฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA (ปทท.) 62 อาคารธน$ยะ ช่วยเพื่อน���P����耀���น 5 ห�อง 508
โทร.02-6327570-1  ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณภควรรณ  , ค2ณสร$ตั้งา ถ.ส�ลมูลโ เขตั้งบางร�ก กทมูลโ.
ร�บสมูลโ�ครพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานประจังหวัด1าร�าน และพื่อนช่วยเพื่อนน�กงาน Part time

51) บจังหวัดก.เคมูลโมูลโารAทเอGนเตั้งอรAไพื่อนช่วยเพื่อนรสA (ปทท.)
ร�บสมูลโ�คร (ด�วนมูลโาก) ตั้ง1าแหน�งพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง สโตั้งรA ค2ณโอDะ โทร.02-7106688-93
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

รองห�วหน�า ค$วซีจีไทย�ส1าเรGจังหวัดร�ป พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถส�งของ
20

ก$จังหวัดการด�านร�กษัท ออนาความูลโปลอดภ�ยตั้งามูลโสถานท��ตั้ง�าง ๆ
805

ก$จังหวัดการประเภทร�านอาหาร และเบเกอร��
ร�บสมูลโ�ครหลายอ�ตั้งรา อาท$เช่วยเพื่อน���P����耀��น ผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วยผ��จังหวัด�ดการสาขา

ไมูลโ�ระบ2

ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�งพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานร�กษัท ออนาความูลโปลอดภ�ย
27

แขวง สามูลโเสนใน เขตั้ง พื่อนช่วยเพื่อนญาไท

ก$จังหวัดการน1าเข�าและวางระบบเคร��องจังหวัด�กรกลอ2ตั้งสาหกรรมูลโ
292

แขวงล1าปลาท$ว เขตั้งลาดกระบ�ง

08-18497353
70
17

email : pa-201140@hotmail.
com

จังหวัด1านวนมูลโาก
ก$จังหวัดการธ2รก$จังหวัดเก��ยวก�บร�านจังหวัด1าหน�ายเคร��องด��มูลโ
ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�งพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานเกGบเง$น พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานขายหน�าร�าน

ตั้ง$ดตั้ง�อฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายบร$หารทร�พื่อนช่วยเพื่อนยากรมูลโน2ษัท ออนยA
30

ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา Hotline : 08-18504114
6

ก$จังหวัดการผล$ตั้งและจังหวัด1าหน�ายกาแฟิกไพพ์ (ศูนค��วและจังหวัด1าหน�ายเคร��องช่วยเพื่อน���P����耀�ง
กาแฟิกไพพ์ (ศูนน1าเข�าจังหวัดากตั้ง�างประเทศ

พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานจังหวัด�ดส�ง ผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วยห�องแลGป ค$วซีจีไทย�สโตั้งรA ห�วหน�าฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIาย/ ตั้ง�อ 20

52)  บจังหวัดก.ท�.พื่อนช่วยเพื่อน�.เค.อ$นเตั้งอรAการAด 9/325 มูลโ.8 เขตั้งเขน กทมูลโ.
โทร.02-9704933 ,02-9737327

53) บมูลโจังหวัด.เอส แอนดA พื่อนช่วยเพื่อน� ซีจีไทย$นด$เคท  457 ซีจีไทย.ส2ข2มูลโว$ท 55 ถ.ส2ข2มูลโว$ท
เขตั้งว�ฒนา กทมูลโ.
โทร.02-6646200 ตั้ง�อ 127-130

แคช่วยเพื่อน���P����耀�เช่วยเพื่อน���P����耀��ยรA พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานบร$การ (เส$รAฟิกไพพ์ (ศูน) พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานขายเบเกอร��
Hod Master พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานผสมูลโเคร��องด��มูลโ พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานคร�วไทย (ก2Dก)
54) บจังหวัดก.ท� แอนดA ด� พื่อนช่วยเพื่อนรGอพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนอรAตั้ง�� เมูลโนเทนเนอรA เซีจีไทยอรAว$ส 79/232 มูลโ.3 แขวงสายไหมูลโ
โทร.02-1975277 ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณจังหวัดอย 08-90202277 เขตั้งสายไหมูลโ กทมูลโ.

55) บร$ษัท ออน�ท ย�งฮง (ประเทศไทย) จังหวัด1าก�ด 27/10 ซีจีไทย.ประด$พื่อนช่วยเพื่อน�ทธA 10 ถ.ประด$พื่อนช่วยเพื่อน�ทธA
( Sales Engineer ,จังหวัดนท.ประสานงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายขาย ,จังหวัดนท.สโตั้งรA  
ช่วยเพื่อน���P����耀��างซีจีไทย�อมูลโบ1าร2ง , พื่อนช่วยเพื่อนนง.ข�บรถ  , พื่อนช่วยเพื่อนนง.ตั้ง$ดรถ กทมูลโ. 10400 โทร.02-6183000

56) บร$ษัท ออน�ท อ�เก$�ล สปdด มูลโารAเกGตั้งตั้ง$�ง จังหวัด1าก�ด 271 ถ.ฉลองกร2ง ซีจีไทย.ฉลองกร2ง 31
พื่อนช่วยเพื่อนนง.เยGบ 200, พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป 50, ช่วยเพื่อน���P����耀��างซีจีไทย�อมูลโจังหวัด�กร 5, ว$ศวกร 2, QA 5, QC 10

พื่อนช่วยเพื่อนนง.เยGบตั้ง�วอย�าง 5, ตั้ง1าแหน�งคนพื่อนช่วยเพื่อน$การ พื่อนช่วยเพื่อนนง.เยGบ 10, พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป 5 กทมูลโ. 02-3260052-3 ตั้ง�อ 126
ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณนงล�กษัท ออนณA ทองโรจังหวัดนA มูลโ�อ 05-81130867
57) บร$ษัท ออน�ท ไอ.พื่อนช่วยเพื่อน�.เทรดด$�ง 65 ถ.รามูลโค1าแหง เขตั้งสะพื่อนช่วยเพื่อนานส�ง
58) บจังหวัดก.ไอราพื่อนช่วยเพื่อนตั้ง ด�เวลลอปเมูลโนทA 81/37 มูลโ.9 ถ.ส2ว$นทวงศA
โทร.0-2186 0004-7  ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณจังหวัด$นตั้งนา เขตั้งหนองจังหวัดอก กทมูลโ.
ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง ธ2รการ ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIาย จังหวัดนท.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายบ2คคล จังหวัดนท.บ�ญช่วยเพื่อน���P����耀��
ผจังหวัดก.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายขนส�ง พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถขนส�ง และฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง
59) บจังหวัดก.เคด�เอGน 191/84 อาคารซีจีไทย�ท�ไอทาวเวอรA

ช่วยเพื่อน���P����耀���น 11 ถ.ร�ช่วยเพื่อน���P����耀�ดาภ$เษัท ออนกตั้ง�ดใหมูลโ�
เขตั้งคลองเตั้งย กทมูลโ.

***ย$นด�ร�บน�กศTกษัท ออนาท��ก1าล�งศTกษัท ออนา ผ��ประสบอ2ทกภ�ย โทร.0-2402 4545
***ร�บท��งพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานประจังหวัด1าและพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานPate time
60) กล2�มูลโบร$ษัท ออน�ท สากลกร2Dป 1296/97-99 ถ.กร2งเทพื่อนช่วยเพื่อน-นนทบ2ร�
โทร.02-9112970-8 ,08-14411700 เขตั้งบางซีจีไทย��อ กทมูลโ.

61) บจังหวัดก.ว�พื่อนช่วยเพื่อน�พื่อนช่วยเพื่อน� โปรแกรสซีจีไทย$ฟิกไพพ์ (ศูน 726-728 ถ.ร�ช่วยเพื่อน���P����耀�ดาภ$เษัท ออนก 
ซีจีไทย.ร�ช่วยเพื่อน���P����耀�ดาท�าพื่อนช่วยเพื่อนระ 7 เขตั้งธนบ2ร�
กทมูลโ.  โทร.02-8760291-5
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

32
ก$จังหวัดการธ2รก$จังหวัดร�านกาแฟิกไพพ์ (ศูนค��วสด

24
ก$จังหวัดการผล$ตั้ง บรรจังหวัด2 แปรร�ปและจังหวัด1าหน�ายผล$ตั้งไฮโดรโฟิกไพพ์ (ศูนรน$สสA

5
บร$การซีจีไทย�อมูลโ ตั้ง$ดตั้ง��ง เคร��องจังหวัด�กร ร�บผล$ตั้งงานพื่อนช่วยเพื่อน$มูลโพื่อนช่วยเพื่อนAฯ

36
ก$จังหวัดการศ�นยAซีจีไทย�อมูลโมูลโาตั้งรฐานบร$การครบวงจังหวัดร

43

5

ร�บสมูลโ�ครพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้งช่วยเพื่อน���P����耀�ายและหญ$ง
จังหวัด1านวนมูลโาก

5

10
ก$จังหวัดการน1าเข�าและจังหวัด1าหน�ายเคร��องใช่วยเพื่อน���P����耀��ส1าน�กงาน
ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณพื่อนช่วยเพื่อนรรณ�ล�กษัท ออนณA กล��นผล ส�วนงานบ2คคล

8
ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานเส$รAฟิกไพพ์ (ศูน พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานท1าความูลโสะอาด

ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง จังหวัดนท.ส�งเสร$มูลโการขาย ,จังหวัด�ดเร�ยงส$นค�า PC ทGอปสAสาขาส�ลมูลโ/ลาดพื่อนช่วยเพื่อนร�าว
พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถ ตั้ง$ดตั้ง�อแผนกบ2คคลและธ2รการ โทร.08-92054495
62) บจังหวัดก.โกลเด�นคร�มูลโ 726-728 ถ.ร�ช่วยเพื่อน���P����耀�ดาภ$เษัท ออนก 

ซีจีไทย.ร�ช่วยเพื่อน���P����耀�ดาท�าพื่อนช่วยเพื่อนระ 7 เขตั้งธนบ2ร�
ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง ผ��จังหวัด�ดการเขตั้ง ,ผ��จังหวัด�ดการร�าน/ผจังหวัดก.ร�านฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกร�กห�ด กทมูลโ.  โทร.02-8760291-5
ผจังหวัดก.พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาผล$ตั้งภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผAเบเกอร�� QC พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานบ�ญช่วยเพื่อน���P����耀��ท��วไป พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานผล$ตั้งเบเกอร�� พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานประจังหวัด1าร�าน
63) บจังหวัดก. เอซีจีไทย�เอ ไฮโดรฟิกไพพ์ (ศูนารAมูลโ 833 ซีจีไทย.อ�อนน2ช่วยเพื่อน���P����耀� แขวงสวนหลวง

เขตั้งสวนหลวง กทมูลโ.
64) บจังหวัดก.ทร� เทค แมูลโช่วยเพื่อน���P����耀�ช่วยเพื่อน���P����耀�$นเนอร�� 2,4,4/1 ซีจีไทย.เอกช่วยเพื่อน���P����耀��ย แขวงบางบอน

เขตั้งบางบอน กทมูลโ.
ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณวนปร�สตั้งA มูลโ�อถ�อ 08-30582771 โทร.02-4171225 ,02-8944453
ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง จังหวัดนท.ธ2รการ จังหวัดนท.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายบ2คคล ว$ศวกรเข�ยนแบบ ว$ศวกรไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา
65)  Bosch  Car  Service  บจังหวัดก.เอGกซีจีไทยเรยA ออโตั้ง�คารA 460 ซีจีไทย.ลาดพื่อนช่วยเพื่อนร�าว 94 ถ.ศร�วรา

เขตั้งว�งทองหลาง กทมูลโ.
ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�งผจังหวัดก.ศ�นยAบร$การ ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายตั้ง�อนร�บล�กค�า โทร.02-9345533 ,02-9344848
ห�วหน�าช่วยเพื่อน���P����耀��าง ช่วยเพื่อน���P����耀��างเทคน$ค ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายอะไหล�/สตั้งGอค  จังหวัดนท.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายล�กค�าส�มูลโพื่อนช่วยเพื่อน�นธA  จังหวัดนท.ธ2รการ

66) บจังหวัดก.ไทยมูลโาช่วยเพื่อน���P����耀�$โอ 7,9,11 ซีจีไทย.แฉล�มูลโน$มูลโ$ตั้งร 5
ตั้ง$ดตั้ง�อฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายบ2คคล โทร.02-6887314-8 ถ.แฉล�มูลโน$มูลโ$ตั้งร เขตั้งบางคอแหลมูลโ
ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�งพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถ/เดGกตั้ง$ดรถส�งของ 3 คน พื่อนช่วยเพื่อนนง.เยGบเส��อย�ด เยGบเส��อ ฯ 40 คน
67) บจังหวัดก.ว$ป แพื่อนช่วยเพื่อนGคเกจังหวัดจังหวัด$�ง 88/27 ถ.เทศบาลสงเคราะหA
โทร.02-9544100 ,02-9544899 เขตั้งจังหวัดตั้ง2จังหวัด�กร กทมูลโ.

68) หจังหวัดก.วาไรอ�ตั้ง�� ออรAนาเมูลโ�นทA อ$นเตั้งอรA เทรดด$�ง 19 มูลโ.มูลโโนรมูลโยA 2 ซีจีไทย.เล�ยบคลอง
โทร.02-9158179-80 โทรสาร 02-9067069 สอง 27 ถ.เล�ยบคลองสอง
ร�บสมูลโ�ครพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานขาย (PC) ตั้งามูลโห�างสรรพื่อนช่วยเพื่อนส$นค�า เขตั้งคลองสามูลโวา กทมูลโ.
พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานแพื่อนช่วยเพื่อนGคก$�ง จังหวัด1านวน 3 อ�ตั้งรา
69) พื่อนช่วยเพื่อน�ซีจีไทย�เอส อารA เซีจีไทยอรAว$ส ตั้ง$ดตั้ง�อ โทร.02-9159160
ร�บสมูลโ�ครช่วยเพื่อน���P����耀��างแอรA 2 อ�ตั้งรา ผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วยช่วยเพื่อน���P����耀��าง 3 อ�ตั้งรา มูลโ�อถ�อ 08-17021244
ค2ณสมูลโบ�ตั้ง$ ช่วยเพื่อน���P����耀��างแอรA ประสบการณA 1 ปd อาย2 20-30 ปd
70) บจังหวัดก.คร�เอตั้ง2ส คอรAโปเรช่วยเพื่อน���P����耀���น 2534/107-109 ถ.ราษัท ออนฎรAอ2ท$ศ 1

เขตั้งบางคอแหลมูลโ กทมูลโ.
โทร.02-2952951-74

ร�บสมูลโ�ครช่วยเพื่อน���P����耀��างเทคน$ค 10 อ�ตั้งรา เพื่อนช่วยเพื่อนศช่วยเพื่อน���P����耀�าย
71) โรงแรมูลโส�ลมูลโ ซีจีไทย$ตั้ง�� 72 ซีจีไทย.ประช่วยเพื่อน���P����耀�2มูลโ ถ.ส�ลมูลโ เขตั้งบางร�ก

กทมูลโ.  โทร.02-6356211
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

ห�องพื่อนช่วยเพื่อน�ก พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานล�างจังหวัดาน และพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานยกกระเปVาฯ
ใกล�ตั้งลาดคลองเตั้งย ใกล�ฮอนด�า 2

ไมูลโ�ระบ2
ก$จังหวัดการค�าปล�กเส��อผ�าย��ห�อ แกรนดAสแลมูลโ

5  61  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดส2โขท�ย 055-611481 ,055-620069

 2 

 9 
ประเภทก$จังหวัดการผล$ตั้งน�1ามูลโ�นถ��วเหล�อง

 4 

 2 

 44 

17  2,765  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดฉะเช่วยเพื่อน���P����耀�$งเทรา 038-511600 ,038-514760

 200 
 230 
 300 
 372 
 249 

 222 
 135 

72) ร�านอาหารราดหน�าเทGกซีจีไทย�ส
โทร.02-2493661 ,08-66215058 พื่อนช่วยเพื่อนระรามูลโ 4 เย��องส2ข2มูลโว$ท ซีจีไทยอย 22
73) บจังหวัดก.ย�เน��ยนย�น�เวอรAส 52/16-17 ถ.เจังหวัดร$ญกร2ง ซีจีไทย.41

เขตั้งบางร�ก กทมูลโ. 
ร�บสมูลโ�คร จังหวัดนท.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายบ2คคล จังหวัดนท.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายขายและการตั้งลาด โทร.02-2662976-80
จังหวัดนท.บ�ญช่วยเพื่อน���P����耀��คล�งส$นค�า/ประสานงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายขาย ห�วหน�าแผนกคล�งส$นค�า พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานคล�งส$นค�า
จังหวัดนท.บ�ญช่วยเพื่อน���P����耀�� พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถส�งส$นค�า พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานขายประจังหวัด1าห�างสรรพื่อนช่วยเพื่อนส$นค�า

13. จังหวัด�งหว�ดส2โขท�ย

1) หจังหวัดก.ส2โขท�ยช่วยเพื่อน���P����耀�1านาญการช่วยเพื่อน���P����耀��าง  (อ��เคาะพื่อนช่วยเพื่อน�นส�รถยนตั้งA) ตั้ง.ปากแคว อ.เมูลโ�อง
(ตั้ง�องการช่วยเพื่อน���P����耀��างประกอบรถยนตั้งA,ช่วยเพื่อน���P����耀��างทาส� ค�าจังหวัด�าง 250-350/ว�น) โทร. 055-612387
2) บจังหวัดก.พื่อนช่วยเพื่อน� เอ เอส พื่อนช่วยเพื่อน�ช่วยเพื่อน���P����耀�ผลส�งออกและไซีจีไทยโล ตั้ง.เมูลโ�อง อ.สวรรคโลก

โทร. 055-641200-3
ธ2รการ,รปภ.,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถตั้ง�� รถบรรท2ก,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานค2มูลโเคร��อง
(ผ��จังหวัด�ดการฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายจังหวัด�ดซีจีไทย��อ,เลขาน2การฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายตั้ง�างประเทศ,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานจังหวัด�ดส�งส$นค�า,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานธ2รการ-
ประสานงาน,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานร�กษัท ออนาความูลโปลอดภ�ย,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานค2มูลโเคร��อง,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถตั้ง��หกล�อ ฯ
3) บจังหวัดก.เลอรAช่วยเพื่อน���P����耀�ารAมูลโ ส2โขท�ย ร�สอรAท (ก$จังหวัดการท��พื่อนช่วยเพื่อน�กและ 9/9 มูลโ.3 ตั้ง.เมูลโ�องเก�า อ.เมูลโ�อง
ร�านอาหาร) บารAเทนเดอรA,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานเสร$ฟิกไพพ์ (ศูน,ห�วหน�าแมูลโ�บ�าน โทร. 055-633333
4) บมูลโจังหวัด.บ$cกซีจีไทย�ซีจีไทย�เปอรAเซีจีไทยGนเตั้งอรA (ธ2รก$จังหวัดค�าปล�ก) 68 มูลโ.2 ตั้ง.บ�านกล�วย อ.เมูลโ�อง
พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานขายโทรศ�พื่อนช่วยเพื่อนทAมูลโ�อถ�อ 200บาท/ว�น โทร. 055-636111
5) หจังหวัดก.กฤษัท ออนฎาและอ�สดา (ร�บเหมูลโาก�อสร�าง) 216 มูลโ.5 ตั้ง.ท�าฉนวน อ.กงไกรลาส
โฟิกไพพ์ (ศูนแมูลโนค2มูลโงาน,ช่วยเพื่อน���P����耀��างไมูลโ� ช่วยเพื่อน���P����耀��างป�น, กรรมูลโกร ช่วยเพื่อน���P����耀�าย หญ$ง โทร. 089-5669334

14. จังหวัด�งหว�ดฉะเช่วยเพื่อน���P����耀�$งเทรา

1) บจังหวัดก.เมูลโจังหวัด$กล$�งคAการAเมูลโ�นทA (ไทยแลนดA) ตั้ง.คลองประเวศ อ.บ�านโพื่อนช่วยเพื่อนธ$N
2) บจังหวัดก.ไมูลโโครช่วยเพื่อน���P����耀�$พื่อนช่วยเพื่อน เทคโนโลย� (ไทยแลนดA) ตั้ง.ว�งตั้งะเค�ยน อ.เมูลโ�อง
3) บจังหวัดก.ช่วยเพื่อน���P����耀�ารAพื่อนช่วยเพื่อน แอพื่อนช่วยเพื่อนพื่อนช่วยเพื่อนลายแอนซีจีไทยA (ประเทศไทย) ตั้ง.บางสมูลโ�คร อ.บางปะกง
4) บจังหวัดก.เจังหวัดเทคโตั้งะ (ไทยแลนดA) ตั้ง.บางว�ว อ.บางปะกง
5) บจังหวัดก.ย�โรเทค เอGนจังหวัด$เน�ยร$�ง อ$นเตั้งอรAเนช่วยเพื่อน���P����耀���นแนล 59 มูลโ.6 ตั้ง.ท�าข�ามูลโ อ.บางปะกง
โทร. 038-573539 ตั้ง�อ 1738  ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณว2ฒ$น�นทA จังหวัด.ฉะเช่วยเพื่อน���P����耀�$งเทรา
ตั้ง1าแหน�งว�าง ช่วยเพื่อน���P����耀��างเช่วยเพื่อน���P����耀���อมูลโ ช่วยเพื่อน���P����耀��างประกอบโครงสร�างเหลGก ช่วยเพื่อน���P����耀��างพื่อนช่วยเพื่อน�นส�/ช่วยเพื่อน���P����耀��างพื่อนช่วยเพื่อน�นทราย ผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วยช่วยเพื่อน���P����耀��างตั้ง�าง ๆ
6) บมูลโจังหวัด.ประช่วยเพื่อน���P����耀�าอาภรณA ตั้ง.บางสมูลโ�คร อ.บางปะกง
7) บจังหวัดก.เอส.พื่อนช่วยเพื่อน�.เค.พื่อนช่วยเพื่อนลาสตั้ง$ก ตั้ง.พื่อนช่วยเพื่อน$มูลโพื่อนช่วยเพื่อนา จังหวัดอ.บางปะกง
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 50 

 100 
 จังหวัด1านวนมูลโาก 

 90 

 89 

ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�งว$ศวกรฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายโครงการ ช่วยเพื่อน���P����耀��างเทคน$ค ไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา ผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วยช่วยเพื่อน���P����耀��างตั้ง$ดตั้ง��ง ช่วยเพื่อน���P����耀��างเช่วยเพื่อน���P����耀���อมูลโ

 400 

 20 
ก$จังหวัดการ ผล$ตั้งและจังหวัด1าหน�ายส$นค�าเคมูลโ�ปKองก�นและก1าจังหวัด�ดแมูลโลง
ในคร�วเร�อน  ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้งรายเด�อน

 86 

038-525451-3, 085-3268811

 100 

 122 

2  54  2  9 
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดมูลโ2กดาหาร 042-611535

 50  1  5 

 4  1  4 

3  130  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดอ2ท�ยธาน� 056-511907,056-520844

 60 

 20 

8) บจังหวัดก.สยามูลโเอGนเอสเค สเตั้ง�ยร$�ง ซีจีไทย$สเตั้งGมูลโ ตั้ง.บางว�ว อ.บางปะกง
โทร. 038 - 522343-50 ตั้ง�อ 203
9) บจังหวัดก.ไพื่อนช่วยเพื่อนโอเน�ยรA อ$นด�สเตั้งร�ยล 102 มูลโ.2 ตั้ง.บางว�ว อ.บางปะกง
10) บจังหวัดก.แอGบปKาอ$นด�สตั้งร�สA โทร. 038 - 559241-2 49 มูลโ.8 ตั้ง.ท�าไข� อ.เมูลโ�อง
11) บจังหวัดก.ล$ค$โทมูลโ$ (ปทท.) 82 มูลโ.1 น$คมูลโฯเวลโกรAว
โทร. 038 - 540092 - 6 อ.บางปะกง จังหวัด.ฉะเช่วยเพื่อน���P����耀�$งเทรา
12) บจังหวัดก.ออลล�า (โรงงานฉะเช่วยเพื่อน���P����耀�$งเทรา) 2/1 มูลโ.4 ตั้ง.เกาะไร� อ.บ�านโพื่อนช่วยเพื่อนธ$N
โทร.038-525451-3  ตั้ง$ดตั้ง�อผ��จังหวัด�ดการฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายทร�พื่อนช่วยเพื่อนยากรบ2คคล จังหวัด.ฉะเช่วยเพื่อน���P����耀�$งเทรา

ก$จังหวัดการผล$ตั้งและจังหวัด1าหน�ายบร$การหล�งการขายรอก,เครน
13) บจังหวัดก.ย�เน��ยนโซีจีไทยจังหวัด$ ร2ซีจีไทย$ 99 มูลโ.5 ถ.บางนา-ตั้งราด กมูลโ.38
โทร.038-842130-3 อ.บางปะกง จังหวัด.ฉะเช่วยเพื่อน���P����耀�$งเทรา
14) บมูลโจังหวัด.เช่วยเพื่อน���P����耀�อรAว��ด เคมูลโ$คอล 90/1 มูลโ.9 ตั้ง.บางว�ว อ.บางปะกง

จังหวัด.ฉะเช่วยเพื่อน���P����耀�$งเทรา โทร.038-522302

15) บ.ออลล�า จังหวัด1าก�ด 2/1 มูลโ.4 ถ.ว�ดพื่อนช่วยเพื่อน$มูลโพื่อนช่วยเพื่อนาวาส-คลองเกาะดอน
ก$จังหวัดการผล$ตั้งและจังหวัด1าหน�ายบร$การหล�งการขายรอก,เคณ ตั้ง.เกาะไร� อ.บ�านโพื่อนช่วยเพื่อนธ$N จังหวัด.ฉะเช่วยเพื่อน���P����耀�$งเทรา 
(ว$ศวกรฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายโครงการ 6 / ช่วยเพื่อน���P����耀��างเทคน$ค,ไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา, ส1ารวจังหวัด 35 / 
ผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วยช่วยเพื่อน���P����耀��างตั้ง$ดตั้ง��ง, ผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วยช่วยเพื่อน���P����耀��างบร$การ 20 / ช่วยเพื่อน���P����耀��างเช่วยเพื่อน���P����耀���อมูลโ, ส� ,ช่วยเพื่อน���P����耀��างประกอบ 25 คน)
16) บมูลโจังหวัด.สหว$ร$ยา เพื่อนช่วยเพื่อนลทมูลโ$ล 160 มูลโ.14 ตั้ง.บางขนาก 
โทร.038-832056-60 อ.บางน�1าเปร��ยว จังหวัด.ฉะเช่วยเพื่อน���P����耀�$งเทรา
17) บจังหวัดก.สหสเปเช่วยเพื่อน���P����耀��ยลสตั้ง�ล 159 มูลโ.14 ตั้ง.บางปะกง

อ.บางปะกง จังหวัด.ฉะเช่วยเพื่อน���P����耀�$งเทรา

15. จังหวัด�งหว�ดมูลโ2กดาหาร

1) บจังหวัดก.ร�บเบอรA แลนดA โปรด�กสA ตั้ง.ค1าปIาหลาย อ.เมูลโ�อง
(ตั้ง�องการฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง ป.6-ปวส.)
2) บจังหวัดก.สหเร�อง (ตั้ง�องการพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานธ2รการ ) ตั้ง.บางทรายใหญ� อ.เมูลโ�อง

16. จังหวัด�งหว�ดอ2ท�ยธาน�

1) บจังหวัดก.อ2ตั้งสาหกรรมูลโน�1าตั้งาลบ�านไร� 056-596717 88 มูลโ.12 ตั้ง.ท�พื่อนช่วยเพื่อนหลวง อ.บ�านไร�
(พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานท��วไป ระยะเวลาจังหวัด�าง 2 เด�อน ค�าจังหวัด�างว�นละ 173 บาท) โทร. 056-596717
2) บจังหวัดก.โช่วยเพื่อน���P����耀�คช่วยเพื่อน���P����耀��ยสตั้งารAช่วยเพื่อน���P����耀�  โทร. 056 - 596656 224 มูลโ.2 ตั้ง.ท�พื่อนช่วยเพื่อนหลวง อ.บ�านไร�
(พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้งและซีจีไทย�อมูลโบ1าร2ง ระยะเวลาจังหวัด�าง 4 เด�อน ว�นละ 168 บาท) โทร. 056-596656



หน�าท�� 21 จาก 34

      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง
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3) บจังหวัดก.บางกอกร�บเบอรAสหร�ตั้งน 450 มูลโ.5 ตั้ง.หนองฉาง อ.หนองฉาง
ระยะเวลา 4 เด�อน ค�าจังหวัด�างว�นละ 168บาท โทร. 056-521300-2

17. จังหวัด�งหว�ดช่วยเพื่อน���P����耀��ยภ�มูลโ$

1) บจังหวัดก.ไฮ-เทค ช่วยเพื่อน���P����耀��ยภ�มูลโ$แอพื่อนช่วยเพื่อนพื่อนช่วยเพื่อนาเซีจีไทยล (สาขาน�1าเล��ยง/ลาดใหญ�
และบ1าเหนGจังหวัดณรงคA)
2) บจังหวัดก.ช่วยเพื่อน���P����耀��ยภ�มูลโ$ออโตั้ง�ล$ส  โทร. 044 - 813440-2 333 มูลโ.7 ตั้ง.หนองนาแซีจีไทยง อ.เมูลโ�อง
ช่วยเพื่อน���P����耀��างเคร��องยนตั้งA,ผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วยช่วยเพื่อน���P����耀��าง,ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายขาย,ธ2รการ,แมูลโ�บ�าน
3) บจังหวัดก.เอ.ซีจีไทย�.พื่อนช่วยเพื่อน� แอGพื่อนช่วยเพื่อนแพื่อนช่วยเพื่อนเรGล โทร. 044 - 899455 99/9 มูลโ.15 ตั้ง.สะพื่อนช่วยเพื่อนาน อ.จังหวัด�ตั้ง2ร�ส
พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานเยGบ,ช่วยเพื่อน���P����耀��างซีจีไทย�อมูลโจังหวัด�กรอ2ตั้งสาหกรรมูลโ
4) บจังหวัดก.โอเร�ยนตั้งอลการAเมูลโนทA โทร. 044 - 815444 189 มูลโ.7 ตั้ง.บ�านเล�า อ.เมูลโ�อง

5) บจังหวัดก.โอเร�ยนตั้งอลการAเมูลโนทA 044-815999 178 มูลโ.17 ตั้ง.หนองบ�วแดง

18. จังหวัด�งหว�ดสมูลโ2ทรสาคร
โทร. 034-411040 ,034-425951

1) บจังหวัดก. เอช่วยเพื่อน���P����耀� ว� พื่อนช่วยเพื่อนลาส ตั้ง.นาด� อ.เมูลโ�อง
(ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา ยานยนตั้งA บอยเลอรA พื่อนช่วยเพื่อนนง.ข�บรถโฟิกไพพ์ (ศูนคล$ฟิกไพพ์ (ศูนทA พื่อนช่วยเพื่อนนง.คล�งส$นค�า 
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้งพื่อนช่วยเพื่อนลาสตั้ง$กสAช่วยเพื่อน���P����耀��ท พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้งแมูลโ�ส�)
2) บจังหวัดก.ด�สโตั้งน ก$จังหวัดการผล$ตั้งยางรถยนตั้งA ยางเกษัท ออนตั้งร ตั้ง.อ�อมูลโน�อย อ.กระท2�มูลโแบน
ล�กจังหวัด�างประจังหวัด1า ตั้ง1าแหน�ง ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง,QC,QA,ช่วยเพื่อน���P����耀��างซีจีไทย�อมูลโบ1าร2ง,ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา โทร. 02 - 4200038
3) บจังหวัดก.พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาซีจีไทย�ฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA (ตั้ง�องการพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง) ตั้ง.โคกขามูลโ อ.เมูลโ�อง
215 บ./ว�น ค�ากะ 50บ./ว�น เบ��ยขย�น 600-800 บ./เด�อน โทร. 08 - 9411 9986
4) บจังหวัดก.พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาโฟิกไพพ์ (ศูนนเซีจีไทย�นฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA (ตั้ง�องการพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง) ตั้ง.ช่วยเพื่อน���P����耀��ยมูลโงคล อ.เมูลโ�อง
215 บ./ว�น ค�ากะ 50บ./ว�น เบ��ยขย�น 600-800 บ./เด�อน โทร. 08 - 9895 4728
5) บมูลโจังหวัด.แปซีจีไทย$ฟิกไพพ์ (ศูนFกไพื่อนช่วยเพื่อนพื่อนช่วยเพื่อนA (โรงงานผล$ตั้งศ�นยAมูลโหาช่วยเพื่อน���P����耀��ย) ตั้ง.ท�าทราย อ.เมูลโ�อง
6) บจังหวัดก.ไท.เค.บอยเลอรA 134 มูลโ.6 ตั้ง.สวนหลวง
โทร. 02-428046-9 อ.กระท2�มูลโแบน จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
7) บจังหวัดก.รอย�ลสตั้ง�ล อ$นด�สตั้งร� 1/115 มูลโ.2 ตั้ง.ท�าทราย
โทร. 034-490100-2 อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
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8) บจังหวัดก.เว$ลดAน$ตั้งตั้ง$�ง อ$นด�สตั้ง��สA 314-314/1 มูลโ.4 ซีจีไทย.วปอ.11
โทร. 02-4291956 ตั้ง.ท�าไมูลโ� อ.กระท2�มูลโแบน จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
9) บจังหวัดก.ย�น$เวอแซีจีไทยล แอพื่อนช่วยเพื่อนพื่อนช่วยเพื่อนาเรล 65 มูลโ.3 ตั้ง.บางน�1าจังหวัด�ด
โทร. 02-4156668 อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
10) บจังหวัดก.ฟิกไพพ์ (ศูนFลAมูลโมูลโาสเตั้งอรA 1/82 มูลโ.2 ถ.พื่อนช่วยเพื่อนระรามูลโ 2
โทร. 034-490006-7 ตั้ง.ท�าทราย อ.เมูลโ�อง
11) บจังหวัดก.ไทยคารAบอนแอนดAกราไฟิกไพพ์ (ศูนตั้งA 15/2 มูลโ.10 ตั้ง.อ�อมูลโน�อย
โทร. 02-8130841-6 อ.กระท2�มูลโแบน จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
12) บจังหวัดก.แอล เอ อ$นด�สตั้งร� 151/69, 152/69 มูลโ.9 
โทร. 02-8109656-8 ตั้ง.สวนหลวง อ.กระท2�มูลโแบน
13) บจังหวัดก.ไทร2�ง ย�ไนเตั้งGด เอGนจังหวัด$เน�ยร$�ง 108/1 มูลโ.1 ซีจีไทย.ศร�นวล
โทร. 02-8112313-9 ถ.เศรษัท ออนฐก$จังหวัด 1 ตั้ง.แคราย

อ.กระท2�มูลโแบน จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
14) บจังหวัดก.แกมูลโมูลโ�าเทGกไทลA 034-490082-4 39/104 มูลโ.2 ตั้ง.บางกระเจังหวัด�า 
225 บ./ว�น โอท�ว�นละ 3 ช่วยเพื่อน���P����耀�มูลโ. โบน�ส รถร�บส�ง เบ��ยขย�น ค�ากะ อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
15) บจังหวัดก.บร$ตั้ง$ช่วยเพื่อน���P����耀�-ไทยซีจีไทย$นเทตั้ง$ดเทGกสAไทลA 647/12 มูลโ.6 ตั้ง.อ�อมูลโน�อย 
215 บ./ว�น ข�าวเปล�าฟิกไพพ์ (ศูนร� 2 มูลโ��อ รถร�บส�ง เบ��ยขย�น ค�าครองช่วยเพื่อน���P����耀��พื่อนช่วยเพื่อน อ.กระท2�มูลโแบน จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
16) บจังหวัดก.ไทยมูลโาเดอรAเคส (ผล$ตั้งแผ�นกล�อง/กระดาษัท ออนล�กฟิกไพพ์ (ศูน�ก) ตั้ง.คอกกระบ�อ อ.เมูลโ�อง
225 บ./ว�น ค�ากะ 60 บ. รายได� รายได�รวมูลโ 400-450 ว�น หอพื่อนช่วยเพื่อน�ก อาหารเยGน
17) บจังหวัดก.ศ�กด$Nสว�สด$Nห�องเยGน 034-861415 81 มูลโ.3 ตั้ง.นาด� อ.เมูลโ�อง 
ช่วยเพื่อน���P����耀��างควบค2มูลโความูลโเยGน พื่อนช่วยเพื่อนนง.ข�บรถโฟิกไพพ์ (ศูนลAคล$พื่อนช่วยเพื่อนทA เบ��ยขย�น ค�ากะ ค�าตั้ง1าแหน�ง โบน�ส ช่วยเพื่อน���P����耀�2ดฟิกไพพ์ (ศูนอรAมูลโ
18) บจังหวัดก.มูลโาร�นโกลดAโปรด�กสA  โทร. 034 - 864091-4 57/37 มูลโ.4 ตั้ง.โคกขามูลโ อ.เมูลโ�อง

จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
19) บจังหวัดก.มูลโหาช่วยเพื่อน���P����耀��ยครฟิกไพพ์ (ศูนทA-เปเปอรA 93/9 มูลโ.4 ตั้ง.บ�านเกาะ อ.เมูลโ�อง
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป,พื่อนช่วยเพื่อนนง.ข�บรถโฟิกไพพ์ (ศูนลAคล$ฟิกไพพ์ (ศูนทA จังหวัด�าง 2 เด�อน 215บ./ว�น
เง$นเพื่อนช่วยเพื่อน$�มูลโพื่อนช่วยเพื่อน$เศษัท ออน 20 บ./ว�น โอท�
20) บจังหวัดก.เอGน อารA อ$นสแตั้งนทAโปรด�วซีจีไทยA 99/1 มูลโ.4 ตั้ง.แคราย อ.กระท2�มูลโแบน
จังหวัด�าง ตั้ง.ค - ธ.ค. 54 ค�าจังหวัด�าง 215-240 บ./ว�น
21) บจังหวัดก.เช่วยเพื่อน���P����耀�GงแสงเทGกไทลAอ$นด�สตั้งร��สA ร�บช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา ช่วยเพื่อน���P����耀��างกล 261 มูลโ.2 ตั้ง.อ�อมูลโน�อย อ.กระท2�มูลโแบน

22) บจังหวัดก.มูลโ��นช่วยเพื่อน���P����耀��ย แมูลโช่วยเพื่อน���P����耀�ช่วยเพื่อน���P����耀�$นเนอร�� 88/3 มูลโ.11 ตั้ง.คลองมูลโะเด��อ
ช่วยเพื่อน���P����耀��างเช่วยเพื่อน���P����耀���อมูลโ ช่วยเพื่อน���P����耀��างประกอบ ช่วยเพื่อน���P����耀��างกลTง พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป อ.กระท2มูลโ�แบน
23) บจังหวัดก.อกร� โพื่อนช่วยเพื่อนรเซีจีไทยสซีจีไทย$�ง อ$นด�สทร� 089 000 6714 88/47 มูลโ.10 ตั้ง.อ�อมูลโน�อย
ร�บพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานขาย 6 อ�ตั้งรา พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานส�งของ 5 อ�ตั้งรา พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานผล$ตั้ง อ.กระท2มูลโแบน
15 อ�ตั้งรา และพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานส�งเอกสาร 3 อ�ตั้งรา
24) บจังหวัดก.เกรทฟิกไพพ์ (ศูน�Kด  (ด$ไฮเดรช่วยเพื่อน���P����耀���น) 49/8 มูลโ.7 ซีจีไทย.ว�ดทอง ถ.เศรษัท ออนฐก$จังหวัด
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ตั้ง.ท�าทราย อ.เมูลโ�อง
25) บจังหวัดก.ดารามูลโ$ตั้งร 034 447 718-20 69/1 มูลโ.6 ซีจีไทย.ว�ดคลองมูลโะเด��อ

ตั้ง.คลองมูลโะเด��อ อ.กระท2�มูลโแบน
26) บจังหวัดก.คราวนAเทค แอดวานซีจีไทยA 30/10-14 มูลโ.5 ถ.เล�ยบคลองส��วา

ตั้ง.คอกกระบ�อ อ.เมูลโ�อง
27) บจังหวัดก.ปmญจังหวัดพื่อนช่วยเพื่อนลไฟิกไพพ์ (ศูนเบอรA    ผล$ตั้งกล�องกระดาษัท ออนล�กฟิกไพพ์ (ศูน�ก 38/4 มูลโ.1 ตั้ง.คอกกระบ�อ อ.เมูลโ�อง
28) บจังหวัดก.ไช่วยเพื่อน���P����耀�ยเจังหวัดร$ญการพื่อนช่วยเพื่อน$มูลโพื่อนช่วยเพื่อนAและบรรจังหวัด2ภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผA
034 452 030 ตั้ง�อ 126
29) บจังหวัดก.แพื่อนช่วยเพื่อนรพื่อนช่วยเพื่อนร$�วงามูลโมูลโอเตั้งอรA 8/89 มูลโ.4 ซีจีไทย.กล$�นส2วรรณ

ถ.เอกช่วยเพื่อน���P����耀��ย ตั้ง.คอกกระบ�อ อ.เมูลโ�อง
30) บจังหวัดก.อาซีจีไทย�ฟิกไพพ์ (ศูนา 0 2686 7777 5 มูลโ.1 ถ.พื่อนช่วยเพื่อนระรามูลโท�� 2
มูลโ�รถร�บ-ส�ง หอพื่อนช่วยเพื่อน�กราคาถ�ก ตั้ง.คอกกระบ�อ อ.เมูลโ�อง
31) หจังหวัดก.โรงเล��อยจังหวัด�กรช่วยเพื่อน���P����耀��ยประด$ษัท ออนฐA 21/6 มูลโ.3 ตั้ง.นาด� อ.เมูลโ�อง
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ช่วยเพื่อน���P����耀��างเช่วยเพื่อน���P����耀���อมูลโ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ขาย/ท��วไป
32) บจังหวัดก.ไทยรวมูลโส$นพื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาอ2ตั้งสาหกรรมูลโ 30/2 มูลโ.8 ถ.เศรษัท ออนฐก$จังหวัด ตั้ง.ท�าทราย
ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณปารณ�ยA นาคแดง โทร.08-18803159 อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
33) บจังหวัดก.ท�.เค.เอส.สยามูลโเพื่อนช่วยเพื่อนรสแมูลโเนจังหวัดเมูลโ�นทA 30/88 มูลโ.1 ถ.เจังหวัดษัท ออนฏิบัติงานในเคราว$ถ�
โทร.02-7845888 ตั้ง�อ 235 อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
34) สยามูลโโคลทAตั้ง$�งซีจีไทย�พื่อนช่วยเพื่อนพื่อนช่วยเพื่อนลายเออรA โทร.034-490271-4 39/100-101 มูลโ.2 ตั้ง.บางกระเจังหวัด�า

อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
35) บจังหวัดก.อ2ท$ศเอGนเตั้งอรAไพื่อนช่วยเพื่อนรสA 51/12 มูลโ.5 ซีจีไทย.ว�ดโสภณารามูลโ
โทร.034-834268 อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
36) บจังหวัดก.แบนโดแมูลโน�แฟิกไพพ์ (ศูนคเจังหวัดอร$�ง (ปทท.) 47/7 มูลโ.4 ตั้ง.บ�านเกาะ อ.เมูลโ�อง
37) บจังหวัดก.เพื่อนช่วยเพื่อนรสซีจีไทย$เด�นทA ออฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนFศเฟิกไพพ์ (ศูนอรAน$เจังหวัดอรA 77 มูลโ.5 ถ.เล�ยบคลองหมูลโ��นฯ
โทร.08-19954426 ตั้ง.แคราย อ.กระท2�มูลโแบน
38) บจังหวัดก.บอสตั้ง�นเอGนจังหวัด$เน�ยร$�ง 15/1-5 มูลโ.1 ถ.เศรษัท ออนฐก$จังหวัด

อ.กระท2�มูลโแบน จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
39) บจังหวัดก.เอGน แอนดA เอGน ฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA 5/7-8 ,5/10 มูลโ.4 ถ.สายเศรษัท ออนฐก$จังหวัด

อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
40) บจังหวัดก.แพื่อนช่วยเพื่อนGคฟิกไพพ์ (ศูน�Kด (มูลโหาช่วยเพื่อน���P����耀�น) สาขา 6 57/4 มูลโ.4 ซีจีไทย.ส$นช่วยเพื่อน���P����耀��ย ถ.เอกช่วยเพื่อน���P����耀��ย

อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
41) บจังหวัดก.ไพื่อนช่วยเพื่อนบ�ลยAเซีจีไทยฟิกไพพ์ (ศูนการAด 135/172 มูลโ.8 ตั้ง.คลองมูลโะเด��อ

อ.กระท2�มูลโแบน จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
42) บจังหวัดก.ไอเอGมูลโจังหวัด�โฟิกไพพ์ (ศูนรAเซีจีไทย�นฟิกไพพ์ (ศูน��ดสA 48/6 มูลโ.4 ถ.เอกช่วยเพื่อน���P����耀��ย
ร�บ จังหวัดนท.บ�ญช่วยเพื่อน���P����耀��คล�งส$นค�า อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
43) บจังหวัดก.นครหลวงอ2ตั้งสาหกรรมูลโพื่อนช่วยเพื่อนลาสตั้ง$ก 103 มูลโ.3 ตั้ง.อ�อมูลโน�อย
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 15 

 30 

 500 

 34 

 15 

 70 

 4 

 100 

 30 

 50 
ก$จังหวัดการโรงงานผล$ตั้งผลไมูลโ�อบแห�ง และอาหารกระปVอง
ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณส2ท$พื่อนช่วยเพื่อนยAพื่อนช่วยเพื่อนร ร��นล��ล$�มูลโสก2ล

 5 

 13 
 30 
 200 

 40 

 120 

 9 

อ.กระท2�มูลโแบน จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
44) ท�.เอGมูลโ.อ$นด�สตั้งร�   โทร.02-8102541-4 42/39 มูลโ.5 ซีจีไทย.ศ$ร$ช่วยเพื่อน���P����耀��ย
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ช่วยเพื่อน���P����耀��างเช่วยเพื่อน���P����耀���อมูลโ ช่วยเพื่อน���P����耀��างซีจีไทย�อมูลโบ1าร2ง คล�งส$นค�า ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา อ.กระท2�มูลโแบน จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
45) บจังหวัดก.โช่วยเพื่อน���P����耀�คสมูลโ2ทรมูลโาร�น 57/40 มูลโ.4 ตั้ง.โคกขามูลโ อ.เมูลโ�อง

โทร.034-834655-8 ตั้ง�อ 171
46) บจังหวัดก.เคแอนดAย�เอGนเตั้งอรAไพื่อนช่วยเพื่อนรสA 1289 ถ.ว$เช่วยเพื่อน���P����耀��ยรโช่วยเพื่อน���P����耀�ฎก ตั้ง.มูลโหาช่วยเพื่อน���P����耀��ย
ก$จังหวัดการ ผล$ตั้งอาหารแปรร�ปแช่วยเพื่อน���P����耀��แขGง   โทร.034-821126 อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
47) เรGกซีจีไทยAแซีจีไทยค เวอรAเทค 114/2-9 มูลโ.1 ตั้ง.สวนหลวง

อ.กระท2�มูลโแบน จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
48) บจังหวัดก.เมูลโ�องทองมูลโหาช่วยเพื่อน���P����耀��ย 78 มูลโ.5 ตั้ง.โคกขามูลโ 
ก$จังหวัดการผล$ตั้งรองเท�า โทร. 034-833226-30 อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
49) บจังหวัดก.โกลดAสตั้งารAเมูลโททอล 88 มูลโ.5 ถ.เศรษัท ออนฐก$จังหวัด 1
ก$จังหวัดการผล$ตั้งอล�มูลโ$เน�ยมูลโเส�น   โทร.034-467154-7 อ.กระท2�มูลโแบน จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
50) บจังหวัดก.ก$ตั้งตั้ง$มูลโาการพื่อนช่วยเพื่อน$มูลโพื่อนช่วยเพื่อนA 157/8 มูลโ.6 ซีจีไทย.ร�วมูลโเยGนพื่อนช่วยเพื่อน�ฒนา
โทร. 034-468614-7 อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
51) บจังหวัดก.ซีจีไทย�.เอGมูลโ.วาย.เค 39/57-59 น$คมูลโฯสมูลโ2ทรสาคร
โทร.034-490500 ตั้ง�อ 170 อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
52) บจังหวัดก.ซีจีไทย�ว$คฟิกไพพ์ (ศูน�Kด อ$นด�สตั้งร� 1264 ถ.ว$เช่วยเพื่อน���P����耀��ยรโช่วยเพื่อน���P����耀�ฎก

อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
53) บจังหวัดก.เจังหวัดร$ญอ2ตั้งสาหกรรมูลโ 85/1-3 ถ.ถวาย ตั้ง.ท�าฉลอมูลโ

อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
โทร.034-818594

54) โรงพื่อนช่วยเพื่อนยาบาลมูลโหาช่วยเพื่อน���P����耀��ย 3 927/45 ถ.เศรษัท ออนฐก$จังหวัด 1 อ.เมูลโ�อง
โทร.034-429111 ตั้ง�อ 316

55) บจังหวัดก.ท�.ซีจีไทย� ย�เน��ยน อโกรเทค โทร.081-3580451
56) บจังหวัดก.ว�ร�บเบอรA คอรAปอเรช่วยเพื่อน���P����耀���น 22/3 มูลโ.2 ตั้ง.ช่วยเพื่อน���P����耀��ยมูลโงคล อ.เมูลโ�อง
57) บจังหวัดก.อ$นเดGกซีจีไทยA อ$นเตั้งอรAเฟิกไพพ์ (ศูนFรAน 99-99/1-2 มูลโ.5 ถ.เอกช่วยเพื่อน���P����耀��ย
โทร.034-834499 ตั้ง�อ 306 ตั้ง.โคกขามูลโ อ.เมูลโ�อง
58) โอเร�ยนทAคอนเทนเนอรA 12/15,12/8 มูลโ.8 ตั้ง.บ�านเกาะ

อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร 74000
59) บ.จังหวัด�นวาณ$ช่วยเพื่อน���P����耀�ยA ซีจีไทย�เค�ยวร$ตั้ง�� ซีจีไทยอย 52/1 น$คมูลโอ2ตั้งสาหกรรมูลโ

30/24 มูลโ.1 ตั้ง.โคกขามูลโ อ.เมูลโ�อง
จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร 74000

61) บ.โอเร�ยนเตั้งGลแคน 18/24 มูลโ.5 ถ.เศรษัท ออนฐก$จังหวัด ตั้ง.นาด�
อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ
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 440 

62) บ.โคทส เทรด (ประเทศไทย) 39/60 หมูลโ�� 2 ตั้ง.บางกระเจังหวัด�า
อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร

63) บ.ไดนามูลโ$คโปรโมูลโช่วยเพื่อน���P����耀���น จังหวัด1าก�ด 83/1 มูลโ.10 ตั้ง.อ�อมูลโน�อย
อ.กระท2�มูลโแบน จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร

64) บ.อ2ตั้งสาหกรรมูลโพื่อนช่วยเพื่อน�นท�ายนรส$งหA ส$นค�าพื่อนช่วยเพื่อน��นเมูลโ�อง 99 หมูลโ�� 2 ตั้ง.กาหลง อ.เมูลโ�อง
จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร

65) บ.อ$นเดGกซีจีไทยAอ$นเตั้งอรAเฟิกไพพ์ (ศูนFรAน 18/12 หมูลโ�� 4 ซีจีไทย.ทร�พื่อนช่วยเพื่อนยAมูลโหาโช่วยเพื่อน���P����耀�ค
ถ.พื่อนช่วยเพื่อนระรามูลโ 2 ตั้ง.นาด� อ.เมูลโ�อง

66) บ.ร�ช่วยเพื่อน���P����耀�ดาศ�นยAรวมูลโว�สด2 และบร$ษัท ออน�ทในเคร�อ เลขท�� 15/1-3 มูลโ.1 ถ.พื่อนช่วยเพื่อนระรามูลโ 2
     บ.อารAเอGมูลโซีจีไทย�เมูลโท�ลว�Dด ตั้ง.บางน�1าจังหวัด�ด อ.เมูลโ�อง
     บ.อารAเอGมูลโซีจีไทย�อ$นเตั้งอรAกร2Dป จังหวัด.สมูลโ2ทรสารคร 7400
     บ.อล�มูลโ$เน�ยมูลโซีจีไทย�พื่อนช่วยเพื่อนพื่อนช่วยเพื่อนลาย
     บ.ไทยลามูลโ$เนตั้งพื่อนช่วยเพื่อนร$�นตั้ง$�ง
67) บจังหวัดก.เซีจีไทย�าอ$สทAเอเซีจีไทย��ยน แพื่อนช่วยเพื่อนคเกจังหวัดจังหวัด$�งแอนแคนน$�ง 1 มูลโ.4 ตั้ง.นาด� อ.เมูลโ�อง
ร�บสมูลโ�คร พื่อนช่วยเพื่อนนง.ช่วยเพื่อน���P����耀��างเทคน$ค 6 คน พื่อนช่วยเพื่อนนง.รายว�น 100 จังหวัด.สมูลโ2ทรสาคร
68) บจังหวัดก.เบGทเทอรA เทGกซีจีไทยAไทลA 9/1 มูลโ.7 ซีจีไทย.ส2คนธว$ท ตั้ง.ท�าเสา

อ.กระท2�มูลโแบน

19. จังหวัด�งหว�ดบ2ร�ร�มูลโยA

1) หจังหวัดก.เรว�ตั้งรการพื่อนช่วยเพื่อน$มูลโพื่อนช่วยเพื่อนA 044-612662 27/15-16 ตั้ง.ในเมูลโ�อง อ.เมูลโ�อง
2) บจังหวัดก.ภาน2การAเมูลโนตั้งA 044-633161 (พื่อนช่วยเพื่อนนง.เยGบจังหวัด�กร) 198/111-118 ตั้ง.นางรอง
3) บจังหวัดก.บ2ร�ร�มูลโยAสหส$นข�าวไทย 170 มูลโ.6 ตั้ง.บ�านยาง อ.เมูลโ�อง
โทร. 044 - 602493 ตั้ง�อ 102 จังหวัด.บ2ร�ร�มูลโยA
4) หจังหวัดก.เวธ$น� 353/10 มูลโ.3 ตั้ง.อ$สาณ อ.เมูลโ�อง

จังหวัด.บ2ร�ร�มูลโยA
5) บจังหวัดก.ท�ท� เอGตั้งเตั้งอรAเทนเมูลโ�นทA (สปdด) 24/41-42 ตั้ง.ในเมูลโ�อง อ.เมูลโ�อง

จังหวัด.บ2ร�ร�มูลโยA
6) ร�านอาหารเยส อย��ตั้งรงข�ามูลโ บจังหวัดก.ท�ท� เอGนเตั้งอรAเทนเมูลโ�นทA
7) บมูลโจังหวัด.ไมูลโด�า แอสเท (สาขาบ2ร�ร�มูลโยA) 369/3-5 มูลโ.10 ตั้ง.อ$สาณ

อ.เมูลโ�อง จังหวัด.บ2ร�ร�มูลโยA

20.จังหวัด�งหว�ดสระแก�ว

1) บจังหวัดก.น�1าตั้งาลและอ�อยตั้งะว�นออก ตั้ง.ห�วยโจังหวัดด อ.ว�ฒนานคร
ระยะเวลาจังหวัด�าง 15 พื่อนช่วยเพื่อน.ย.54-30 เมูลโ.ย 55 
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 55 

6  54  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดอ2ตั้งรด$ตั้งถA 055-411965

 13 
 4 
 7 
 3 

พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานขาย บ�ญช่วยเพื่อน���P����耀�� ประช่วยเพื่อน���P����耀�าส�มูลโพื่อนช่วยเพื่อน�นธA
 15 

 12 

11  394  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดสมูลโ2ทรสงครามูลโ 034-711899

 10 

 2 

 4 

 12 

 44 

 20 

 10 
 36 

 36 

 20 

2) บจังหวัดก.เอล�ท คราฟิกไพพ์ (ศูนทA เปเปอรA 200 - 201 มูลโ.13 ตั้ง.ศาลาล1าดวน
อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สระแก�ว

21. จังหวัด�งหว�ดอ2ตั้งรด$ตั้งถA

1) หจังหวัดก.อ2ตั้งรด$ตั้งถAสตั้งารAไอซีจีไทยA 055-411294 ตั้ง.ท�าอ$ฐ อ.เมูลโ�อง 055-411654
2) บจังหวัดก.อ2ตั้งรด$ตั้งถA พื่อนช่วยเพื่อน� เค 055-411220, 055-411688 148/2 มูลโ.2 ตั้ง.ปIาเซีจีไทย�า อ.เมูลโ�อง
3) อ��ประก$จังหวัดยนตั้งA  โทร. 055 - 428345 142/3 มูลโ.16 ตั้ง.ง$�วงามูลโ  อ.เมูลโ�อง
4) ตั้งร�พื่อนช่วยเพื่อนงษัท ออนAกร2Dป มูลโารAเกGตั้งตั้ง$�ง 1/27-30 ถ.ส1าราญร��น ตั้ง.ท�าอ$ฐ

อ.เมูลโ�อง โทร.055-417224-7
5) เมูลโGทท�ล อ�ลลอย ด�ไซีจีไทยนA 9/5 มูลโ.8 ตั้ง.หาดกรวด อ.เมูลโ�อง
โทร. 055 - 479468  ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ช่วยเพื่อน���P����耀��างเช่วยเพื่อน���P����耀���อมูลโ จังหวัด.อ2ตั้งรด$ตั้งถA 53000
6) บจังหวัดก.อ2ตั้งสาหกรรมูลโแปKงมูลโ�นกาญจังหวัดนช่วยเพื่อน���P����耀��ย 23/5 มูลโ.5 ตั้ง.น�1าอ�าง อ.ตั้งรอน
โทร. 055 - 454038 จังหวัด.อ2ตั้งรด$ตั้งถA 

22. จังหวัด�งหว�ดสมูลโ2ทรสงครามูลโ

1) บจังหวัดก.ก$ตั้งตั้ง$ค�าไมูลโ�สมูลโ2ทรสงครามูลโ ตั้ง.แหลมูลโใหญ� อ.เมูลโ�อง
ช่วยเพื่อน���P����耀��างกลTงไมูลโ�,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถ,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานรายว�นท��วไป
2) บจังหวัดก.ซีจีไทย$ตั้ง$�ฟิกไพพ์ (ศูนารAมูลโอ$นเตั้งอรAฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA ตั้ง.บ�านปรก อ.เมูลโ�อง
ช่วยเพื่อน���P����耀��างซีจีไทย�อมูลโบ1าร2ง,ช่วยเพื่อน���P����耀��างเช่วยเพื่อน���P����耀���อมูลโ,ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูน
3) บจังหวัดก.โช่วยเพื่อน���P����耀�คช่วยเพื่อน���P����耀��ยท$พื่อนช่วยเพื่อนร�ตั้งนAคอนกร�ตั้ง ตั้ง,ลาดใหญ� อ.เมูลโ�อง
ช่วยเพื่อน���P����耀��างเช่วยเพื่อน���P����耀���อมูลโ,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานรายว�นท��วไป
4) บจังหวัดก.เพื่อนช่วยเพื่อนGญศ$ร$พื่อนช่วยเพื่อนลาสตั้ง$ก ร�บช่วยเพื่อน���P����耀��างทอ, พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานรายว�น ตั้ง.ลาดใหญ� อ.เมูลโ�อง

5) บจังหวัดก.แมูลโ�กลองฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA ตั้ง.บางจังหวัดะเกรGง อ.เมูลโ�อง
ฟิกไพพ์ (ศูน�ดสAไซีจีไทยนA,QC, พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานรายว�น
6) บจังหวัดก.โกรเบสทA คอรAโปเรช่วยเพื่อน���P����耀���น ตั้ง.แพื่อนช่วยเพื่อนรกหนามูลโแดง อ.อ�มูลโพื่อนช่วยเพื่อนวา
ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา,ช่วยเพื่อน���P����耀��างเทคน$ค,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานรายว�น
7) บจังหวัดก.โรงงานน�1าปลาฉ�วฮะเสGง ร�บพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานรายว�น ตั้ง.บงแก�ว อ.เมูลโ�อง
8) บจังหวัดก.สหช่วยเพื่อน���P����耀��ยซีจีไทย�ฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA ตั้ง.บางจังหวัดะเกรGง อ.เมูลโ�อง
พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานรายว�น,หน.แผนกควบค2มูลโค2ณภาพื่อนช่วยเพื่อน,หน.แผนกLAB
ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา,ช่วยเพื่อน���P����耀��างเคร��องท1าความูลโเยGน
9) บจังหวัดก.เอส เอGมูลโ พื่อนช่วยเพื่อน� ฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA โปรด�กสA ตั้ง.บางข�นแตั้งก อ.เมูลโ�อง
QC,QA,จังหวัดนท.บ�ญช่วยเพื่อน���P����耀��,จังหวัดนท.บ2คคล,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถยนตั้งA และพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานรายว�น
10) บจังหวัดก.ทร�แพื่อนช่วยเพื่อนคประเทศไทย ตั้ง.บางช่วยเพื่อน���P����耀��าง อ.อ�มูลโพื่อนช่วยเพื่อนวา
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 200 

1  -    22  3,545 
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดพื่อนช่วยเพื่อนระนครศร�อย2ธยา 035-336547,035-213821-3

น$คมูลโฯ โรจังหวัดนะ  -  1  2,800 
 ไมูลโ�ระบ2 

อาหารส�ตั้งวA  ร�บตั้ง1าแหน�ง ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง บ�ญช่วยเพื่อน���P����耀�� ธ2รการ
035 723 443-4,081 723 4480

 1  22 

 1  124 
 1  150 
 1  59 
 1  2 
 1  30 
 1  20 
 1  10 

น$คมูลโฯ บางปะอ$น  1  100 
 1  7 
 1  15 
 1  70 

น$คมูลโฯ ไฮเทค  1  10 
น$คมูลโฯ ไฮเทค  1  2 

 1  11 
 1  2 
 1  75 
 1  12 
 1  8 

น$คมูลโฯ สหร�ตั้งนนครฯ  1  6 
 1  10 

3  558  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดจังหวัด�นทบ2ร� 039-311574 ,039-313666

 300 

11) บจังหวัดก.สยามูลโมูลโาร�นโฟิกไพพ์ (ศูนรเซีจีไทย�นฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA ตั้ง.บางแก�ว อ.เมูลโ�อง

23. จังหวัด�งหว�ดพื่อนช่วยเพื่อนระนครศร�อย2ธยา

1) บจังหวัดก.แอคโค� (ประเทศไทย)
2) บร$ษัท ออน�ทโฆ้อง อ.โพธาราม�สน จังหวัด1าก�ด สนง. ใหญ� จังหวัด.อย2ธยา มูลโ�3 สาขา
ประกอบก$จังหวัดการ ผล$ตั้ง/ส�งออกว�ตั้งถ2ด$บเมูลโธ$ลแอลกอฮอลAและ สาขาท�� 1 ว�งน�อย อย2ธยา

สาขาท�� 2 ท�าเร�อ อย2ธยา
สาขาท�� 3 ว�งสมูลโบ�ลณA สระแก�ว

3) บจังหวัดก.ฮ$ตั้งาช่วยเพื่อน���P����耀�$ เบท�ลสA (ปท.) 1/78 ถ.โรจังหวัดนะ มูลโ.5 ตั้ง.คานหามูลโ
อ.อ2ท�ย จังหวัด.พื่อนช่วยเพื่อนระนครศร�อย2ธยา

4) บจังหวัดก.โช่วยเพื่อน���P����耀�วา อล�มูลโ$น�มูลโ (ปท.) น$คมูลโฯ โรจังหวัดนะ  อ.อ2ท�ย
5) บจังหวัดก.โอก$ (ปทท.) น$คมูลโฯ โรจังหวัดนะ  อ.อ2ท�ย
6) บจังหวัดก.คอมูลโพื่อนช่วยเพื่อนารAท พื่อนช่วยเพื่อนร�ซีจีไทย$ช่วยเพื่อน���P����耀���น (ปทท.) 135 มูลโ.1 ตั้ง.บ�านโพื่อนช่วยเพื่อน อ.บางปะอ$น
7) บจังหวัดก.เวสเท$รAน ด$จังหวัด$ตั้งอล (ปทท.) 140 มูลโ.2 อ.บางปะอ$น น$คมูลโฯ
8) บจังหวัดก.อ$ซีจีไทย�มูลโ$ น$คมูลโฯ โรจังหวัดนะ  อ.อ2ท�ย
9) บจังหวัดก.เค�ยวเซีจีไทย� แฟิกไพพ์ (ศูนคเตั้งอร��แลนดA (ว�งน�อย)
10) บจังหวัดก.ฮ$ตั้งาช่วยเพื่อน���P����耀�$ คอมูลโเพื่อนช่วยเพื่อนรสเซีจีไทยอรAฯ น$คมูลโฯ โรจังหวัดนะ  อ.อ2ท�ย
11) บจังหวัดก.เอGมูลโ เอGมูลโ ซีจีไทย� ท�ลสA
12) บจังหวัดก.ค$น�งาวา (ไทยแลนดA) 78/2 มูลโ.2 อ.ว�งน�อย
13) บมูลโจังหวัด.ซีจีไทย�พื่อนช่วยเพื่อน�อารA โกมูลโ2 อ$นด�สเตั้งร�ยล 78 มูลโ.2 อ.ว�งน�อย
14) บจังหวัดก.น$คอน (ปท) น$คมูลโฯ โรจังหวัดนะ  อ.อ2ท�ย
15) บจังหวัดก.เค�ยวอ�เออ$
16) บจังหวัดก.พื่อนช่วยเพื่อนลาเซีจีไทยส
17) บจังหวัดก.ฮ$ตั้งาช่วยเพื่อน���P����耀�$ เมูลโลทอล น$คมูลโฯ โรจังหวัดนะ  อ.อ2ท�ย
18) บจังหวัดก.ซีจีไทย$นเซีจีไทยอ$ น$คมูลโฯ โรจังหวัดนะ  อ.อ2ท�ย
19) บจังหวัดก.โอก$ ดาตั้ง�าฯ (ช่วยเพื่อน���P����耀���อใหมูลโ�) บจังหวัดก.แลนด$ส น$คมูลโฯ โรจังหวัดนะ  อ.อ2ท�ย
20) บจังหวัดก.ยามูลโาซีจีไทย$น (ปทท.) น$คมูลโฯ โรจังหวัดนะ  อ.อ2ท�ย
21) บจังหวัดก.ไทยมูลโ$ตั้งาน$ น$คมูลโฯ โรจังหวัดนะ  อ.อ2ท�ย
22) บจังหวัดก.อ�พื่อนช่วยเพื่อน�อ�
23) บจังหวัดก.นากาช่วยเพื่อน���P����耀�$มูลโา น$คมูลโฯ โรจังหวัดนะ  อ.อ2ท�ย

24. จังหวัด�งหว�ดจังหวัด�นทบ2ร�

1) บจังหวัดก.จังหวัด�นทบ2ร�โฟิกไพพ์ (ศูนรเซีจีไทย�นฟิกไพพ์ (ศูน�ด ตั้ง.นายายอามูลโ อ.นายายอามูลโ
182 บ./ว�น ค�าอาหาร 20 บ./ว�น เบ��ยขย�น 600-800/เด�อน
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 200 

 58 
องแหลมูลโส$งหA

4  437  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดสงขลา 074-313056-7 ,074-221166

 400 

 11 

ก$จังหวัดการผล$ตั้งภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผAแปรร�ปอาหารทะเลแช่วยเพื่อน���P����耀��แขGง
ตั้ง$ดตั้ง�อ ค2ณฐาน$ตั้งยA พื่อนช่วยเพื่อนรมูลโทองบ2ญ

 26 
ก$จังหวัดการผล$ตั้งประเกGนรถจังหวัด�กรยานยนตั้งAและเคร��องกลการเกษัท ออนตั้งร

แมูลโ�บ�าน พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานแผนกปm�มูลโช่วยเพื่อน���P����耀�$�นงาน พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานแผนกแพื่อนช่วยเพื่อนGคก$�ง

11  4,971  1  115 
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดลพื่อนช่วยเพื่อนบ2ร� 036-411801 ,036-412385

 2,000 

 300 
 300 
 400  1  115 
 30 
 50 

หอพื่อนช่วยเพื่อน�กฟิกไพพ์ (ศูนร� ตั้ง$ดตั้ง�อ 081-7236584
2) จังหวัด�นทบ2ร�ซีจีไทย�ฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA ตั้ง.นายายอามูลโ อ.นายายอามูลโ
182 บ./ว�น ค�าอาหาร 20 บ./ว�น เบ��ยขย�น 600-800/เด�อน
หอพื่อนช่วยเพื่อน�กฟิกไพพ์ (ศูนร� ตั้ง$ดตั้ง�อ 089-4049196,039-371650-5
3) บจังหวัดก.ซีจีไทย�อ$นเตั้งอรAเนช่วยเพื่อน���P����耀���นแนลโฟิกไพพ์ (ศูนรเซีจีไทย�นโปรด�กสA 35 มูลโ.14 ตั้ง.ปากน�1าแหลมูลโส$งหA
039-444268-9 ช่วยเพื่อน���P����耀��างไฟิกไพพ์ (ศูนฟิกไพพ์ (ศูนKา,ช่วยเพื่อน���P����耀��างยนตั้งA,ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง,ข�บรถส$บล�อ,รปภ.

25. จังหวัด�งหว�ดสงขลา

1) บจังหวัดก.พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาซีจีไทย�ฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA ตั้ง.เขาร�ปช่วยเพื่อน���P����耀��าง อ.เมูลโ�อง
177 บ./ว�น ค�าอาหาร 20 บ./ว�น เบ��ยขย�น 600-800/เด�อน
ค�ารถ 20 บ./ว�น หอพื่อนช่วยเพื่อน�กฟิกไพพ์ (ศูนร�  ตั้ง$ดตั้ง�อ 08- 1599 6685
2) บจังหวัดก.สยามูลโ จังหวัด� คอน 33/3 มูลโ.4 น$คมูลโอ2ตั้งสาหกรรมูลโ
ตั้ง$ดตั้ง�อ ค2ณณ�ฐพื่อนช่วยเพื่อนงศA อ�งศ2ธราร�กษัท ออนA 08 - 1485 0052 ภาคใตั้ง� ตั้ง.ฉล2ง อ.หาดใหญ�
ร�บพื่อนช่วยเพื่อนน�กงาน ช่วยเพื่อน���P����耀��างประจังหวัด1าโรงงาน 1 ตั้ง1าแหน�ง จังหวัด.สงขลา
คนงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง 10 ตั้ง1าแหน�ง
3) บจังหวัดก.แปซีจีไทย$ฟิกไพพ์ (ศูนFคแปรร�ปส�ตั้งวAน�1า 27/4 มูลโ.7 ถ.เก�าเส�ง-จังหวัดะนะ

อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สงขลา
โทร.074-303999 ตั้ง�อ 602,603

4) บจังหวัดก.เอ.บ$ล.อารAท อ$นด�สเตั้งร�ยล 1327-1327/1 มูลโ.1 
ถ.สนามูลโบ$น-ลพื่อนช่วยเพื่อนบ2ร�ราเมูลโศวรA

ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง เจังหวัด�าหน�าท��บ�ญช่วยเพื่อน���P����耀�� จังหวัดนท.จังหวัด�ดซีจีไทย��อ สตั้งGอคส$นค�า
ตั้ง.ควนล�ง อ.หาดใหญ� จังหวัด.สงขลา

26. จังหวัด�งหว�ดลพื่อนช่วยเพื่อนบ2ร�

1) บจังหวัดก.เบทาโกร แยกซีจีไทยอย 12 ฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA คอมูลโเพื่อนช่วยเพื่อนค 
ตั้ง.ช่วยเพื่อน���P����耀��องสาล$กา  อ.พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาน$คมูลโ

2) บจังหวัดก.เอGน เอGมูลโ บ� มูลโ$น�แบ-ไทย 5/2 มูลโ.8 ตั้ง.น$คมูลโสร�างตั้งนเอง อ.เมูลโ�อง
3) บจังหวัดก.ผล$ตั้งภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผAอาหารเพื่อนช่วยเพื่อน��อส2ขภาพื่อนช่วยเพื่อน 99 มูลโ.1 ตั้ง.ห�วยห$น อ.ช่วยเพื่อน���P����耀��ยบาดาล
4) บจังหวัดก.บ�.ฟิกไพพ์ (ศูน�ดสA โปรด�กสA อ$นเตั้งอรAเนช่วยเพื่อน���P����耀���นแนล 39 มูลโ.1 ตั้ง.ช่วยเพื่อน���P����耀��องสาล$กา อ.พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาน$คมูลโ
5) บจังหวัดก.อ$โตั้งแฮมูลโ 221 มูลโ.1 ตั้ง.ช่วยเพื่อน���P����耀��องสาล$กา อ.พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาน$คมูลโ
6) บจังหวัดก.อาหารเบทเทอรA 221 มูลโ.1 ตั้ง.ช่วยเพื่อน���P����耀��องสาล$กา อ.พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาน$คมูลโ
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 23 
 250 
 50 
 862 
 706 

5  1,686  1  10 
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดระยอง 038-694117-9

น$คมูลโฯอ$สเท$รAนซีจีไทย�บอรAด  1,500  1  10 

 40 

 57 
ก$จังหวัดการผล$ตั้งและส�งออกถ2งมูลโ�อยางทางการแพื่อนช่วยเพื่อนทยA

 4 

พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานตั้งรวจังหวัดสอบค2ณภาพื่อนช่วยเพื่อน
 85 

26  7,641  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดปราจังหวัด�นบ2ร� 037-454019 ,037-454020

 200 
 1,750 

 50 
 170 

 1,058 
 106 
 4 
 5 
 21 
 200 

7) บจังหวัดก.แซีจีไทยนดA แอนดA ซีจีไทยอยลA 55/5 มูลโ.5 ตั้ง.โคกตั้ง�มูลโ อ.เมูลโ�อง
8) บมูลโจังหวัด.มูลโหพื่อนช่วยเพื่อน�นธAไฟิกไพพ์ (ศูนเบอรAซีจีไทย�เมูลโนตั้งA 59 มูลโ.12 ตั้ง.ช่วยเพื่อน���P����耀��องสาล$กา อ.พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาน$คมูลโ
9) บจังหวัดก.มูลโหพื่อนช่วยเพื่อน�นธAกระเบ��องคอนกร�ตั้ง 59 มูลโ.12 ตั้ง.ช่วยเพื่อน���P����耀��องสาล$กา อ.พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาน$คมูลโ
10) บจังหวัดก.สหฟิกไพพ์ (ศูนารAมูลโ 99 มูลโ.8 ตั้ง.ห�วยห$น อ.ช่วยเพื่อน���P����耀��ยบาดาล
11) บจังหวัดก.ผล$ตั้งภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผAอาหารเพื่อนช่วยเพื่อน��อส2ขภาพื่อนช่วยเพื่อน ในเค�อ สหฟิกไพพ์ (ศูนารAมูลโ 219 มูลโ.8 ตั้ง.ห�วยห$น องช่วยเพื่อน���P����耀��ยบาดาล

27. จังหวัด�งหว�ดระยอง

1) บจังหวัดก.แมูลโGกซีจีไทย$ส อ$นเตั้งอรAเนช่วยเพื่อน���P����耀���นแนล (ประเทศไทย)
038-9555856 ตั้ง�อ 5221,5222 ตั้ง.ตั้งาส$ทธ$N อ.ปลวกแดง
2) บจังหวัดก.แอดววานซีจีไทยเซีจีไทยร$สA แอนดA เซีจีไทยอรAว$ส เลขท�� 88//27มูลโ. 3 ตั้ง.มูลโาบยางพื่อนช่วยเพื่อนร
โทร 038 891041,08634 15320 ค2ณนภ�สวรรณ อ.ปลวกแดง จังหวัด.ระยอง
3) บจังหวัดก.เอสเอเอส ร�บเบอรAโพื่อนช่วยเพื่อนรด�กสA 170 มูลโ.8 ตั้ง.บ�านบTง อ.แกลง

ร�บหลายตั้ง1าแหน�ง 081-6896103,038-626121
4) บจังหวัดก.จังหวัด�เอสอ� ไลน$�ง เทคโนโลย� 111/5 มูลโ.2 ตั้ง.น$คมูลโพื่อนช่วยเพื่อน�ฒนา
ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณส2ร�ยAพื่อนช่วยเพื่อนร พื่อนช่วยเพื่อนรมูลโส2�ย 08 - 1273 1846 อ.น$คมูลโพื่อนช่วยเพื่อน�ฒนา จังหวัด.ระยอง
ตั้ง1าแหน�ง Maintenance man posittion , Operator โทร. 038 - 897142 - 3
production position , พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถโฟิกไพพ์ (ศูนลคAล$ฟิกไพพ์ (ศูนทA และ

5) บจังหวัดก.อ�เลคโทรล�กซีจีไทยA (ปทท.) 169-169/1 มูลโ.3 ตั้ง.หนองละลอก
โทร. 038-928400 ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณธ�ญพื่อนช่วยเพื่อน$ส$ษัท ออนฐA  แก�วไทรเล$ศ อ.บ�านค�าย จังหวัด.ระยอง
ร�บสมูลโ�ครตั้ง1าแหน�ง พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง (ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว)

28.จังหวัด�งหว�ดปราจังหวัด�นบ2ร�

1) บจังหวัดก.ทานาเบะ (ประเทศไทย) 037-208591-3 ตั้ง.ท�าตั้ง�มูลโ อ.ศร�มูลโหาโพื่อนช่วยเพื่อนธ$
2) กล2�มูลโบร$ษัท ออน�ท Double A 037-208800 ตั้ง�อ 6192 ตั้ง.ท�าตั้ง�มูลโ อ.ศร�มูลโหาโพื่อนช่วยเพื่อนธ$
3) โรงแรมูลโทวาราวด�ร�สอรAท 037-208446 ตั้ง�อ 77246 ตั้ง.ท�าตั้ง�มูลโ อ.ศร�มูลโหาโพื่อนช่วยเพื่อนธ$
4) บจังหวัดก.ไทยการAเมูลโนตั้งAเอGกซีจีไทยปอรAตั้ง 037-270300 ตั้ง.ท�าตั้ง�มูลโ อ.ศร�มูลโหาโพื่อนช่วยเพื่อนธ$
5) บจังหวัดก.เอส.อารA.ไทรA 02-5438980-9 ตั้ง.โคกไทย อ.ศร�มูลโโหสถ
6) บจังหวัดก.ไอช่วยเพื่อน���P����耀�$นไทย ออโตั้งโมูลโท�ฟิกไพพ์ (ศูน คาสตั้ง$�ง 037-678500 ตั้ง.หนองก�� อ.กบ$นทรAบ2ร�
7) บจังหวัดก.ทรอยสยามูลโ 037-204250 ตั้ง.หนองก�� อ.กบ$นทรAบ2ร�
8) บจังหวัดก.พื่อนช่วยเพื่อนล�งงานบร$ส2ทธ$N 037-455037 ตั้ง.หนองก�� อ.กบ$นทรAบ2ร�
9) บจังหวัดก.ซีจีไทย$กซีจีไทยอนสปอรAตั้ง 037-204868-76 ตั้ง.หนองก�� อ.กบ$นทรAบ2ร�
10) บจังหวัดก.ก2ลธรพื่อนช่วยเพื่อนร�เมูลโ�ยรA 037-455516-22 ตั้ง.หนองก�� อ.กบ$นทรAบ2ร�
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      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 101 
 30 
 22 
 1 
 7 

 202 
 26 
 31 
 72 

 3,055 

 30 
 180 
 100 

 50 

 50 

 120 

ตั้ง$ดตั้ง�อแผนกทร�พื่อนช่วยเพื่อนยากรมูลโน2ษัท ออนยA

7  498  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดมูลโหาสารคามูลโ 043-971318 ,043-971319

 43 

 250 

 3 
043-721770 043-723669

 178 
 6 

043-711135 043-740444
 9 
 9 

11) บจังหวัดก.พื่อนช่วยเพื่อนร�เมูลโ�ยรAโปรด�กสA 037-204396-400 ตั้ง.หนองก�� อ.กบ$นทรAบ2ร�
12) บจังหวัดก.โมูลโเด$รAนเทคโนโลย� 037-2054460 ตั้ง.นนทร� อ.กบ$นทรAบ2ร�
13) บจังหวัดก.ไทยโตั้งโยเดนโซีจีไทย 037-282411-4 ตั้ง.ลาดตั้งะเค�ยน อ.กบ$นทรAบ2ร�
14) บจังหวัดก.ซีจีไทย$โน-แปซีจีไทย$ฟิกไพพ์ (ศูนFค เทรดด$�ง ไทยแลนดA 037-210966-8 ตั้ง.หน�าเมูลโ�อง อ.เมูลโ�อง
15) บจังหวัดก.เทคน$ฟิกไพพ์ (ศูน�Kด 037-455741 ตั้ง.หนองก�� อ.กบ$นทรAบ2ร�
16) บจังหวัดก.ส2รพื่อนช่วยเพื่อนลฟิกไพพ์ (ศูน�Kด 037-204541-4 ตั้ง.หนองก�� อ.กบ$นทรAบ2ร�
17) บจังหวัดก.คาเซีจีไทย ไทยแลนดA 037-204576-8 ตั้ง.หนองก�� อ.กบ$นทรAบ2ร�
18) บจังหวัดก.เอGมูลโซีจีไทย�ไอ แอนดA พื่อนช่วยเพื่อน�เอสเดช่วยเพื่อน���P����耀� ตั้ง.หนองก�� อ.กบ$นทรAบ2ร�
19) บมูลโจังหวัด.ย�โรเปdkยนฟิกไพพ์ (ศูน�Kด 037-209242 ตั้ง.หนองโพื่อนช่วยเพื่อนรง อ.ศร�มูลโหาโพื่อนช่วยเพื่อนธ$
20) บจังหวัดก.พื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาท��ด$นเพื่อนช่วยเพื่อน��อการประกอบก$จังหวัดการโรงงาน 106 มูลโ.7 ตั้ง.ท�าตั้ง�มูลโ อ.ศร$มูลโหาโพื่อนช่วยเพื่อนธ$
โทร. 08-5835-5017 จังหวัด.ปราจังหวัด�นบ2ร�
21) บมูลโจังหวัด.ประช่วยเพื่อน���P����耀�าอาภรณA (พื่อนช่วยเพื่อนนง.ท��วไป,พื่อนช่วยเพื่อนนง.เยGบจังหวัด�กร) 216 มูลโ.5 ตั้ง.นนทร� อ.กบ$นทรAบ2ร�
22) บจังหวัดก.ว�ฒนไพื่อนช่วยเพื่อนศาลเอGนจังหวัด$เน�ยร$�ง หลายตั้ง1าแหน�ง 081-44719751/7 มูลโ.5 ตั้ง.โศกไทย อ.ศร�มูลโโหสภ
23) บจังหวัดก.เล�ยรA คอรAปอเรช่วยเพื่อน���P����耀���น เซีจีไทย�าทAอ�สเอเช่วยเพื่อน���P����耀��ยฯ 612/10 มูลโ.8 ตั้ง.หนองก�� 
โทร. 037-629870 อาย2 18-40 ปd ว2ฒ$ มูลโ.3 ขT�นไป อ.กบ$นทรAบ2ร�
24) บจังหวัดก.แพื่อนช่วยเพื่อนนอ$นเตั้งอรA เนช่วยเพื่อน���P����耀���นแนล อ$เลGคทรอน$คสA 12/1 มูลโ.9 ตั้ง.ดงข��เหลGก อ.เมูลโ�อง
โทร. 037-403261-2 อาย2 18 ปdขT�นไป ว2ฒ$ มูลโ.3 ขT�นไป
25) บจังหวัดก.ออลเมูลโท�ลพื่อนช่วยเพื่อนารAท อ$นด�สทร� 95 มูลโ.8 ตั้ง.ท�าตั้ง�มูลโ อ.ศร�มูลโหาโพื่อนช่วยเพื่อนธ$N
โทร. 037-208591-3 อาหารเช่วยเพื่อน���P����耀��า/กลางว�นฟิกไพพ์ (ศูนร� ค�าน�1ามูลโ�น ค�ากะ
26) บมูลโจังหวัด.ท�มูลโพื่อนช่วยเพื่อนร�ซีจีไทย$ช่วยเพื่อน���P����耀���น 198 มูลโ.13 ถ.ส2วรรณศร อ.เมูลโ�อง
ร�บสมูลโ�คร พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง 120 อ�ตั้งรา จังหวัด.ปราจังหวัด�นบ2ร�

โทร.037-403340

29. จังหวัด�งหว�ดมูลโหาสารคามูลโ

1) บจังหวัดก.ว� เอ เอส การAเมูลโ�นทA 043-777442-3 30 มูลโ.13 ตั้ง.แก�งเล$งจังหวัดาน อ.เมูลโ�อง
ร�บ จังหวัดนท.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายบ2คคล,IT,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานเยGบผ�า
2) บจังหวัดก.น�1าตั้งาลว�งขนาย 222 มูลโ.9 ตั้ง.แก�งแก อ.โกส2มูลโพื่อนช่วยเพื่อน$ส�ย
ตั้ง1าแหน�งผ��ช่วยเพื่อน���P����耀��วยช่วยเพื่อน���P����耀��างฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้งน�1าตั้งาล ,ช่วยเพื่อน���P����耀��างประจังหวัด1าโรงงาน
3) บจังหวัดก.โรงพื่อนช่วยเพื่อนยาบาลไทยอ$นเตั้งอรAมูลโหาสารคามูลโ 112 ถ.เทศบาลอาช่วยเพื่อน���P����耀�า ตั้ง.ตั้งลาด

4) บจังหวัดก.เสร$มูลโช่วยเพื่อน���P����耀��ยแปรร�ปไมูลโ� 0081-6829877 77 มูลโ.15 ตั้ง.ท�าขอนยาง อ.ก�นทรว$ช่วยเพื่อน���P����耀��ย
5) หจังหวัดก.สารคามูลโพื่อนช่วยเพื่อน�ฒนาการก�อสร�าง 141 มูลโ.11 ถ.แจังหวัด�งสน$ท ตั้ง.เขวา

อ.เมูลโ�อง
6) บจังหวัดก.เสร$มูลโไทย (2003)  043-711051 103 ถ.ร$มูลโคลองสมูลโถว$ล ตั้ง.ตั้งลาด
7) บจังหวัดก.เหล�าพื่อนช่วยเพื่อน�ฒนา (2535) 1227/68 ถ.สมูลโถว$ลราษัท ออนฎรA
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ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

043-719999

5  558  2  13 
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดส2ร$นทรA 044-518890 ,044-513981

 113  1  11 

 34  1  2 
 400 

 8 

 3 

10  152  3  15 
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดอ2บลราช่วยเพื่อน���P����耀�ธาน� 045-255459

 ไมูลโ�ระบ2  1  3 

 ไมูลโ�ระบ2 
 15  1  10 
 25 

 2 

 65  1  2 

 10 
 30 
 2 

 3 

1  26  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดกระบ�� 075-611997 ,075-611798

 26 

ตั้ง.ตั้งลาด อ.เมูลโ�อง

30. จังหวัด�งหว�ดส2ร$นทรA

1) บร$ษัท ออน�ท เอช่วยเพื่อน���P����耀�บ�ไอ เมูลโน�แฟิกไพพ์ (ศูนคเจังหวัดอร$�ง ประเทศไทย จังหวัด1าก�ด 99 หมูลโ�� 1 ตั้ง.เช่วยเพื่อน���P����耀���อเพื่อนช่วยเพื่อนล$ง
สาขาส2ร$นทรA ร�บหลายตั้ง1าแหน�ง  โทร. 044 - 710215 อ.ปราสาท จังหวัด�งหว�ดส2ร$นทรA 32140
2) บจังหวัดก.นพื่อนช่วยเพื่อนเก�า โฮมูลโมูลโารA (หลายตั้ง1าแหน�ง) 96 มูลโ.13 ตั้ง.เฉล�ยง อ.เมูลโ�อง
3) บจังหวัดก.น�1าตั้งาลส2ร$นทรA (ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง) 246 มูลโ.18 ตั้ง.ปร�อ อ.ปราสาท
ระยเวลาจังหวัด�างถTง พื่อนช่วยเพื่อน.ค. 55 ท��พื่อนช่วยเพื่อน�กฟิกไพพ์ (ศูนร� มูลโ�โอท�
4) บจังหวัดก.ทองธาร$นทรA โทร. 044 - 514281 - 8 60 ถ.ศ$ร$ร�ฐ ตั้ง.ในมูลโ�อง
ตั้ง1าแหน�ง รปภ./พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานบารAน�1า อ.เมูลโ�อง จังหวัด.ส2ร$นทรA
5) บจังหวัดก.ส2ร$นทรAศร�ส$นทว�ทร�พื่อนช่วยเพื่อนยA (โรงแรมูลโส2ร$นทรAมูลโาเจังหวัดสตั้ง$ก) ถนนจังหวัด$ตั้งรบ1าร2ง ตั้ง.ในเมูลโ�อง อ.เมูลโ�อง
ร�บตั้ง1าแหน�ง พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานเสร$ฟิกไพพ์ (ศูน ,แมูลโ�บ�าน (ร�มูลโเมูลโท) จังหวัด.ส2ร$นทรA โทร.044-513893

31. จังหวัด�งหว�ดอ2บลราช่วยเพื่อน���P����耀�ธาน�

1) บจังหวัดก.โฮมูลโฮ�มูลโ ร�บเปnนพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานประจังหวัด1า 270 มูลโ.7 ตั้ง.แจังหวัดระแมูลโ อ.เมูลโ�อง
โทร. 08 - 57781117, 045-319520
2) บจังหวัดก.เคอเบล โทร. 045 - 854625-8, 089-6302859 39 มูลโ.16 ตั้ง.ท�าช่วยเพื่อน���P����耀��าง อ.สว�างว�ระวงศA
3) บจังหวัดก.ศ$ร$มูลโหาช่วยเพื่อน���P����耀��ย โฮมูลโเซีจีไทยGนเตั้งอรA 279/3 ตั้ง.ในเมูลโ�อง อ.เมูลโ�อง
4) บจังหวัดก.มูลโณ�อ2บลการAเมูลโนทA (พื่อนช่วยเพื่อนนง.เยGบ ร�บถาวร) 520 มูลโ.25 ตั้ง.ขามูลโใหญ� อ.เมูลโ�อง

จังหวัด.อ2บลราช่วยเพื่อน���P����耀�ธาน�
5) บจังหวัดก.ก�าวหน�าไก�สด (ฟิกไพพ์ (ศูนารAมูลโเล��ยงไก�) 512/8 ถ.ช่วยเพื่อน���P����耀�ยางก�ร ตั้ง.ในเมูลโ�อง
ร�บส�ตั้งวบาล,พื่อนช่วยเพื่อนนง.เล��ยงไก�  โทร. 045 - 316239 อ.ในเมูลโ�อง
6) บจังหวัดก.ส$นทร�พื่อนช่วยเพื่อนยAก�าวหน�าคอรAเปเรช่วยเพื่อน���P����耀���น(โรงแรมูลโ+ห�างสรรพื่อนช่วยเพื่อนส$นค�า)512/8 ถ.ช่วยเพื่อน���P����耀�ยางก�ร ตั้ง.ในเมูลโ�อง
หลายตั้ง1าแหน�ง โทร. 045 - 316239
7) หจังหวัดก.อ2บลบ�านทองเคหะภ�ณฑ์ (ต้องการลูกจ้างฝ่ายผA 141 มูลโ.4 ตั้ง.แจังหวัดระแมูลโ อ.เมูลโ�อง
8) บจังหวัดก.ปางไมูลโ� 217 มูลโ.4 ตั้ง.แจังหวัดระแมูลโ อ.เมูลโ�อง
9) บจังหวัดก.อ2บลเมูลโ�องทองเทเลคอมูลโ 169,171,173,175 ถ.ช่วยเพื่อน���P����耀�ยางก�ร

อ.เมูลโ�อง จังหวัด.อ2บลราช่วยเพื่อน���P����耀�ธาน�
10) บจังหวัดก.อ2บลเมูลโ�องทองเทเลคอมูลโ 92 ซีจีไทย.ธรรมูลโว$ถ� ถ.ธรรมูลโว$ถ�

อ.เมูลโ�อง จังหวัด.อ2บลราช่วยเพื่อน���P����耀�ธาน�

32. จังหวัด�งหว�ดกระบ��

1) บจังหวัดก. เว-เค-ช่วยเพื่อน���P����耀���น ว$ลเลจังหวัด (โรงแรมูลโพื่อนช่วยเพื่อนระนางอ$นนA) 119 มูลโ.2 ตั้ง.อ�าวนาง อ.เมูลโ�อง
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      จังหวัด�งหว�ด
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                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

2  153  1  3 
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดล1าพื่อนช่วยเพื่อน�น 053-537703-4 ,053-511266

 150 
 3  1  3 

1  30  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดเช่วยเพื่อน���P����耀��ยงราย 053-711634 ,053-750515-6

 30 

3  100  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดนนทบ2ร� 02-5800716-8

 ไมูลโ�ระบ2 

 100 

ตั้ง$ดตั้ง�อ ค2ณประส$ทธ$N ช่วยเพื่อน���P����耀��ยช่วยเพื่อน���P����耀�มูลโช่วยเพื่อน���P����耀���น
 ไมูลโ�ระบ2 

082-4337197, 086-7266522

2  556  1  5 
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดช่วยเพื่อน���P����耀�2มูลโพื่อนช่วยเพื่อนร 077-503381 ,077-512312

 31  1  5 

 525 

12  91  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดสกลนคร 042-711088 ,042-712960

 20 

 7 

33. จังหวัด�งหว�ดล1าพื่อนช่วยเพื่อน�น

1) บมูลโจังหวัด.ประช่วยเพื่อน���P����耀�าอาภรณA (ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.เยGบจังหวัด�กร) 77 มูลโ.6 ตั้ง.บ�านกลาง อ.เมูลโ�อง
2) บจังหวัดก.โฮยา ออปตั้ง$คสA (ปทท.) *ตั้ง�องการร�บพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานประจังหวัด1า 60/3 มูลโ.4 ตั้ง.บ�านกลาง อ.เมูลโ�อง
โทร.053-552413-6 ตั้ง�อ 1103,1117,1127 จังหวัด.ล1าพื่อนช่วยเพื่อน�น

34. จังหวัด�งหว�ดเช่วยเพื่อน���P����耀��ยงราย

1) บมูลโจังหวัด.ไทยซีจีไทย$มูลโาโน�แมูลโน� แฟิกไพพ์ (ศูนคเจังหวัดอร$�ง (พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานรายว�น) 2512-2512/1 มูลโ.1 ถ.หล�งเทศบาล
โทร. 053-635281 อ.พื่อนช่วยเพื่อนาน จังหวัด.เช่วยเพื่อน���P����耀��ยงราย

35. จังหวัด�งหว�ดนนทบ2ร�

1) ร�านอ1าพื่อนช่วยเพื่อนรไพื่อนช่วยเพื่อนศาล (อย��หล�งโรงเร�ยนอ1าพื่อนช่วยเพื่อนรไพื่อนช่วยเพื่อนศาล) 43/85 มูลโ.3 ถ.ส2ขาประช่วยเพื่อน���P����耀�าสรรคA
โทร. 02 - 5846734 ค2ณนก ประกอบก$จังหวัดการ ส�งแกDสห2งตั้ง�มูลโ ตั้ง.บางพื่อนช่วยเพื่อน�ด อ.เมูลโ�อง จังหวัด.นนทบ2ร�
2) บจังหวัดก.เธ�ยรส2ร�ตั้งนA โทร. 02 - 9626888 , 02 - 9626656 43/9 มูลโ.7 ช่วยเพื่อน���P����耀��ช่วยเพื่อน���P����耀�าตั้ง$อน2สรณA 4
ร�บตั้ง1าแหน�ง จังหวัดนท.ประช่วยเพื่อน���P����耀�าส�มูลโพื่อนช่วยเพื่อน�นธAส$นค�า ,พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานขาย อ.ปากเกรGด จังหวัด.นนทบ2ร�
ค2ณสมูลโบ�ตั้ง$ เพื่อนช่วยเพื่อนศช่วยเพื่อน���P����耀�าย - หญ$ง อาย2 18 - 45 ปd
3) บจังหวัดก.เซีจีไทยGนทร�ลฟิกไพพ์ (ศูน�Kดร�เทล 99/9 มูลโ.2 ถ.แจังหวัด�งว�ฒนะ บางตั้งลาด
(น�กเร�ยนช่วยเพื่อน���P����耀��วยงานปdใหมูลโ�, พื่อนช่วยเพื่อนนง.แคช่วยเพื่อน���P����耀�เช่วยเพื่อน���P����耀��ยรA, พื่อนช่วยเพื่อนนง. Bakery, พื่อนช่วยเพื่อนนง.จังหวัด�ดกระเช่วยเพื่อน���P����耀��าปdใหมูลโ�)อ.ปากเกรGด จังหวัด.นนทบ2ร�

02-8317300 ตั้ง�อ 7747,7628

36. จังหวัด�งหว�ดช่วยเพื่อน���P����耀�2มูลโพื่อนช่วยเพื่อนร

1) บร$ษัท ออน�ท ช่วยเพื่อน���P����耀�2มูลโพื่อนช่วยเพื่อนรอ2ตั้งสาหกรรมูลโน�1ามูลโ�นปาลAมูลโ จังหวัด1าก�ด มูลโหาช่วยเพื่อน���P����耀�น เลขท�� 296 มูลโ.2 ถ เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน���P����耀�รเกษัท ออนมูลโ
ค2ณช่วยเพื่อน���P����耀�าญอน�นตั้งA ประกอบก$จังหวัดการ ผล$ตั้ง/จังหวัด1าหน�ายน�1ามูลโ�นปาลAมูลโ ตั้ง.สล2ย อ.ท�าแซีจีไทยะ จังหวัด.ช่วยเพื่อน���P����耀�2มูลโพื่อนช่วยเพื่อนร
ร�บพื่อนช่วยเพื่อนน�กงานบรรจังหวัด2 จังหวัด�ดรถร�บ-ส�ง ระหว�างอย2ธยา-ช่วยเพื่อน���P����耀�2มูลโพื่อนช่วยเพื่อนร โทร 077 611000-10 ตั้ง�อ 130 
2) บจังหวัดก.ซีจีไทย�เฟิกไพพ์ (ศูนรซีจีไทยอ$นด�สตั้งร� 402 มูลโ.8 ถ.สะพื่อนช่วยเพื่อนานปลา

อ.ปากน�1า จังหวัด.ช่วยเพื่อน���P����耀�2มูลโพื่อนช่วยเพื่อนร

37. จังหวัด�งหว�ดสกลนคร

1) หจังหวัดก.ค$งสAไอซีจีไทยAแมูลโน ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ข�บรถ 5,500-6,500 /เด�อน 333 ถ.เล��ยงเมูลโ�อง ตั้ง.ธาตั้ง2เช่วยเพื่อน���P����耀�$งช่วยเพื่อน���P����耀�2มูลโ
พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง กลางว�น 195 บ. กลางค�น 230 บ./ว�น อ.เมูลโ�อง
2) บมูลโจังหวัด.ไทยฮ��วยางพื่อนช่วยเพื่อนารา สาขาสกลนคร 222 มูลโ.3 ตั้ง.ดงหมูลโ�อทอง  อ.บ�านมูลโ�วง



หน�าท�� 33 จาก 34

      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 13 

 16 

 3 
 ไมูลโ�ระบ2 

แมูลโ�บ�าน เร�ยงส$นค�า แคช่วยเพื่อน���P����耀�เช่วยเพื่อน���P����耀��ยรA ค�ยAข�อมูลโ�ลส$นค�า

 ไมูลโ�ระบ2 

 ไมูลโ�ระบ2 

 10 

 8 
 10 

 4 

4  76  1  1 
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดอ2ดรธาน� 042-222284 ,042-243329

 7 
 9  1  1 

 30 

 30 
ก$จังหวัดการผล$ตั้งและประกอบช่วยเพื่อน���P����耀�$�นส�วนอ$เลGคทรอน$คสA

2  106  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดพื่อนช่วยเพื่อน$ษัท ออนณ2โลก 055 - 258869 ,055 - 282191

 6 

3) หจังหวัดก.เฮ�ยบหงวนมูลโ$ลเลอรA สาขาสกลนคร 222 ถ.ร�ฐพื่อนช่วยเพื่อน�ฒนา ตั้ง.ธาตั้ง2เช่วยเพื่อน���P����耀�$งช่วยเพื่อน���P����耀�2มูลโ
อ.เมูลโ�อง จังหวัด.สกลนคร

4) หจังหวัดก.ทร�พื่อนช่วยเพื่อนยAทว�ค�ณก�อสร�าง 272 มูลโ.2 ถ.น$ตั้งโย ตั้ง.สว�างแดนด$น
อ.สว�างแดนด$น

5) บจังหวัดก.เอกช่วยเพื่อน���P����耀��ยด$สทรบ$วช่วยเพื่อน���P����耀���นซีจีไทย$สเทมูลโ สาขาพื่อนช่วยเพื่อน�งโคน 482 มูลโ.8 ตั้ง.พื่อนช่วยเพื่อน�งโคน อ.พื่อนช่วยเพื่อน�งโคน
6) บจังหวัดก.บ$cกซีจีไทย�งซีจีไทย2ปเปอรAสโตั้งรA 927/186 ถ.เศรษัท ออนฐก$จังหวัด1 ถ.มูลโหาช่วยเพื่อน���P����耀��ย

อ.เมูลโ�อง 
 โทร.080-9997369 ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณภ�ทว$น
7) บจังหวัดก.ทรานสA ด$สทร$บ$วเตั้งอรA (พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานขาย พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานขนส�ง จังหวัด.สกลนคร
ห�วหน�าคล�งส$นค�า พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถ มูลโ�ใบข�บข��ประเภท 2  โทร. 086-3699594
8) บจังหวัดก.ทยาร�ตั้งนA จังหวัด.สกลนคร
พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานขนส�ง พื่อนช่วยเพื่อนน�กงานข�บรถ มูลโ�ใบข�บข��ประเภท 2 โทร. 042 - 811051
9) บจังหวัดก.ช่วยเพื่อน���P����耀�าญยนตั้งA 2005 324 มูลโ.20 ถ.น$ตั้งโย อ.สว�าง-

แดนด$น จังหวัด.สกลนคร
10) โรงพื่อนช่วยเพื่อนยาบาลร�กษัท ออนAสกล 1446/47 ถ.รอบเมูลโ�อง  อ.เมูลโ�อง
11) โรงแรมูลโอ$มูลโพื่อนช่วยเพื่อน�เร�ยลสกล 1892 ถ.ส2ขเกษัท ออนมูลโ อ.เมูลโ�อง
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ยกกระเปVา แมูลโ�บ�าน พื่อนช่วยเพื่อนนง.จังหวัด�ดเล��ยง ช่วยเพื่อน���P����耀��างเทคน$ค จังหวัด.สกลนคร โทร. 042 - 711887
12) บจังหวัดก.เดอะมูลโาเจังหวัดสตั้ง$กสกลนคร 399 มูลโ.2 ตั้ง.ธาตั้ง2เช่วยเพื่อน���P����耀�$งช่วยเพื่อน���P����耀�2มูลโ อ.เมูลโ�อง
ก$จังหวัดการโรงแรมูลโ  โทร. 042 - 733771 จังหวัด.สกลนคร 
ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ตั้ง�อนร�บ 1 คน รปภ. 2 คน ช่วยเพื่อน���P����耀��างท��วไป 1 คน

38. จังหวัด�งหว�ดอ2ดรธาน�

1) บจังหวัดก.อ2ดรกระจังหวัดกรถยนตั้งA โทร.042 - 204115 235/1-2 ถ.เล��ยงเมูลโ�อง อ.เมูลโ�อง
2) บจังหวัดก.ไทยว�ฒนAว$ศวการทาง โทร.042 - 248610 - 3 114/3 มูลโ.7 ตั้ง.หนองบ�ว

อ.เมูลโ�องอ2ดรธาน� จังหวัด.อ2ดรธาน�
3) บจังหวัดก.ซีจีไทย�มูลโ$ร�บเบอรAไทยอ�สเทอรAน คอรAเปอเรช่วยเพื่อน���P����耀���น 333 ถ.อ2ดร-ก2ดจังหวัด�บ มูลโ.7
ก$จังหวัดการแปรร�ปยางพื่อนช่วยเพื่อนาราอ�ดแท�ง ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง อ.เมูลโ�องอ2ดรธาน� จังหวัด.อ2ดรธาน�
โทร. 08 - 9938 1682
4) บจังหวัดก.ควอล$ตั้ง��แอสเซีจีไทยGมูลโบล�� (ไทยแลนดA) 203/6-13 ถ.นเรศวร ตั้ง.หมูลโากแข�ง

อ.เมูลโ�องอ2ดรธาน� จังหวัด.อ2ดรธาน�

39. จังหวัด�งหว�ดพื่อนช่วยเพื่อน$ษัท ออนณ2โลก

1) หจังหวัดก.ซีจีไทย� พื่อนช่วยเพื่อน� แอล   โทร. 055 - 215251 - 5 59/2 มูลโ.6 ตั้ง.ท�าทอง อ.เมูลโ�อง
จังหวัด.พื่อนช่วยเพื่อน$ษัท ออนณ2โลก



หน�าท�� 34 จาก 34

      จังหวัด�งหว�ด
ท��ตั้ง��ง

                         ช่วยเพื่อน���P����耀���อสถานประกอบก$จังหวัดการ แห�ง  คน  แห�ง  คน 

ตั้ง�องการร�บล�กจังหวัด�างท1างาน
ช่วยเพื่อน���P����耀���วคราว

ล�กจังหวัด�างท��เข�าท1างานตั้งามูลโโครง
การฯ

 100 

8  3,780  1  2,000 
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ดนครราช่วยเพื่อน���P����耀�ส�มูลโา

 50 
ก$จังหวัดการ ผล$ตั้งอาหารส1าเรGจังหวัดร�ปแช่วยเพื่อน���P����耀��แขGง

 200 
ก$จังหวัดการ ผล$ตั้งเฟิกไพพ์ (ศูนอรAน$เจังหวัดอรAไมูลโ� ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณปาร$ช่วยเพื่อน���P����耀�าตั้ง$ ด2มูลโพื่อนช่วยเพื่อนร

 120 
ก$จังหวัดการ ตั้ง�ดเยGบเส��อผ�า ตั้ง$ดตั้ง�อค2ณแสวง บ2ญส1าโรง

 500 
ก$จังหวัดการ ส�งออกช่วยเพื่อน���P����耀�$�นส�วนไก�ส2กแช่วยเพื่อน���P����耀��แขGง

 250 
ก$จังหวัดการ ผล$ตั้งเคร��องประด�บส�งออก

 100 
ก$จังหวัดการ ผล$ตั้งช่วยเพื่อน���P����耀�$�นส�วนยานยนตั้งA

 2,500  1  2,000 
ก$จังหวัดการ ผล$ตั้งและส�งออกเคร��องถ�ายเอกสารและเคร��องพื่อนช่วยเพื่อน$มูลโพื่อนช่วยเพื่อนA

 60 
ก$จังหวัดการ ผล$ตั้งและจังหวัด1าหน�ายกระสอบพื่อนช่วยเพื่อนลาสตั้ง$ก

2  45  -    -   
ส1าน�กงานสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงานจังหวัด�งหว�ด 077-826303 ,077-811552

 35 

 10 

กรมูลโสว�สด$การและค2�มูลโครองแรงงาน
ส1าน�กค2�มูลโครองแรงงาน   กล2�มูลโงานปKองก�นและแก�ไขปmญหาการค2�มูลโครองแรงงาน  

2) บจังหวัดก.โรซีจีไทย�� บล� ไดมูลโอนดA 30/34 ถ.พื่อนช่วยเพื่อนระล�อ ตั้ง.ในเมูลโ�อง
โทร. 055 - 244838 อ.เมูลโ�อง จังหวัด.พื่อนช่วยเพื่อน$ษัท ออนณ2โลก

40. จังหวัด�งหว�ดนครราช่วยเพื่อน���P����耀�ส�มูลโา
โทร.044 - 242961 ,257102

1)  บจังหวัดก.ไทยช่วยเพื่อน���P����耀�$มูลโ โทร. 08 - 8478 7422 1 มูลโ.14 ตั้ง.จังหวัด�นทTก อ.ปากช่วยเพื่อน���P����耀��อง
จังหวัด.นครราช่วยเพื่อน���P����耀�ส�มูลโา

ร�บ พื่อนช่วยเพื่อนนง.ฝ่ายผลิต�ੴ甮潮㌥乁浡h�✠整��)�ผลิตอุปกรIายผล$ตั้ง  (เพื่อนช่วยเพื่อนศหญ$ง ,ช่วยเพื่อน���P����耀�าย)
2) บจังหวัดก.น�สเท$รAน อ$นด�สทร� โทร.044-203223-8 129 มูลโ.8 ตั้ง.จังหวัดอหอ อ.เมูลโ�อง

จังหวัด.นครราช่วยเพื่อน���P����耀�ส�มูลโา
3) บจังหวัดก.ไทยเทค การAเมูลโ�นทA แมูลโน�แฟิกไพพ์ (ศูนคเจังหวัดอร$�ง 99/2 มูลโ.1 ตั้ง.ธงช่วยเพื่อน���P����耀��ยเหน�อ

อ.ปmกธงช่วยเพื่อน���P����耀��ย จังหวัด.นครราช่วยเพื่อน���P����耀�ส�มูลโา
4) บจังหวัดก.คารAก$ลลA มูลโ�ทสA (ไทยแลนดA)  โทร.044-446900 44 มูลโ.5 ถ.ราช่วยเพื่อน���P����耀�ส�มูลโา-ครบ2ร�

อ.โช่วยเพื่อน���P����耀�คช่วยเพื่อน���P����耀��ย จังหวัด.นครราช่วยเพื่อน���P����耀�ส�มูลโา
5) บจังหวัดก.แพื่อนช่วยเพื่อนรนด�า จังหวัด$วเวลร��  โทร.044-212593-4 323-333 มูลโ.6 ถ.ราช่วยเพื่อน���P����耀�ส�มูลโา-ครบ2ร�

อ.เมูลโ�อง จังหวัด.นครราช่วยเพื่อน���P����耀�ส�มูลโา
6) บจังหวัดก.ไดซีจีไทย$น   โทร.044-212964-5 324 มูลโ.6 เขตั้งอ2ตั้งสาหกรรมูลโส2รนาร�

ถ.ราช่วยเพื่อน���P����耀�ส�มูลโา-โช่วยเพื่อน���P����耀�คช่วยเพื่อน���P����耀��ย อ.เมูลโ�อง
7) บจังหวัดก.แคนนอน ไฮ-เทค (ปทท.) 789 มูลโ.1 อ.ส�งเน$น จังหวัด.นครราช่วยเพื่อน���P����耀�ส�มูลโา

โทร.044-291587-9
8) บจังหวัดก.ส�มูลโา คอนเทนเน�อรAแบGค 152 มูลโ.3 ถ.ราช่วยเพื่อน���P����耀�ส�มูลโา-โช่วยเพื่อน���P����耀�คช่วยเพื่อน���P����耀��ย

อ.เมูลโ�อง จังหวัด.นครราช่วยเพื่อน���P����耀�ส�มูลโา

41. จังหวัด�งหว�ดระนอง

1) บจังหวัดก.ว�.ไอ.อ$นเตั้งอรAเนช่วยเพื่อน���P����耀���นแนล 61/9 มูลโ.1 ถ.ร�ตั้งนโกส$นทรA
ตั้ง.บางร$�น อ.เมูลโ�อง จังหวัด.ระนอง

2) บจังหวัดก.ท�.เอส.เอGมูลโ.ท�กษัท ออน$ณมูลโาร�น 7/88 มูลโ.2 ตั้ง.บางนอน อ.เมูลโ�อง
จังหวัด.ระนอง
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