
ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน พฤศจกิำยน  2562

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
1 ช่างคุมเคร่ือง CMC ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวช. 2  - บจก.ไอ เอ็ม จี (ไทยแลนด์)

ชุปเปอร์ไวร์เซอร์ ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - 81/3 ม.3 ต.เทพราช  อ.บ้านโพธ์ิ
เจ้าหน้าท่ีธุรการ ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์ 086-4324279

ประเภทกิจการ  จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
สวัสดิการ  ชุดฟอร์ม, โบนัส, ประกันสังคม
และอ่ืนๆ

2 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 18 - 40 ปวส.  ข้ึนไป 1  - บจก.นิโตโม
เจ้าหน้าท่ี QA ชาย 18 - 40 ปวส.  ข้ึนไป 1  - 77/7 ม.3 ต.บางกรูด  อ.บ้านโพธ์ิ
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 18 - 40 ปวส.  ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-588570-1
ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
สวัสดิการ  ค่าอาหารกลางวัน, ชุดฟอร์ม,
ประกันสังคม, โบนัส, ค่าเข้ากะ  และอ่ืนๆ

3 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ช/ญ 24 - 30 ป.ตรี 2 14,000-20,000 บจก.ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย)
78 ม.2 ต.พิมพา  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-522271-4
ประเภทกิจการ  แม่พิมพ์
สวัสดิการ  ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม, เบ้ีขยัน
โบนัส, ค่าเช่าบ้าน, ค่าอาหาร  และอ่ืนๆ

4 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 6 325 บจก.สยาม พลาสวูด
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 20 ข้ึนไป ป.ตรี (บัญชี) 1 88 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท์  038-086330
ประเภทกิจการ  ผลิตประตู PVC แผ่นพลาสวูด

5 พนักงานขาย ชาย 18 ข้ึนไป ป.ตรี 3  - บจก.ซันพาราไดซ์ (ไทยแลนด์)
เจ้าหน้าท่ีสโตร์ ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  - 112/1 ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก  อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-088792-4
ประเภทกิจการ  ผลิตบานหน้าต่างอลูมิเนียม
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

6 พนักงานขับรถในลานจอด ช/ญ 18 - 38 ไม่จ ากัดวุฒิ 10 325 บจก.ซีว่า วีฮีเคิล ลอจิสติกส์  (ประเทศไทย)
227 ม.7 ซ.11 ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  092-490-0157/038-337069
ประเภทกิจการ การขนส่ง
สวัสดิการ  ค่าอาหาร 400-500 บาท, ค่าเดินทาง
400-500-600 บาท, ค่าครองชีพรายวัน 50 บ/ว

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
7 พนักงานเสิร์ฟ หญิง 20 ข้ึนไป ม.3 - ม.6 3 9,750 บจก.สุมิโก-วชชัย กอล์ฟ

พนักงานบริการกอล์ฟ ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 - ม.6 3 10,000 150,150/2 ม.3 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
คนสวน ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 10 350 จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างยนต์ ชาย 20 ข้ึนไป 20 ข้ึนไป 2 11,000 เบอร์โทรศัพท์  038-573281
แคชเชียร์ หญิง 20 ข้ึนไป 20 ข้ึนไป 2 11,000 ประเภทกิจการ  บริการสนามกอล์ฟ

สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
8 หัวหน้าแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18000 ข้ึนไป บจก.สยามแม็คโคร

พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3 10,000 ข้ึนไป 21/4 ม.5 ต.วังตะเคียน  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีการตลาด ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  081-6418262

ประเภทกิจการ  การค้าส่ง
สวัสดิการ  โบนัส, ประกันสังคม, ประกันชีวิต
ค่าพาหนะในการเดินทาง  และอ่ืนๆ

9 Transport Officer ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ 
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36
เบอร์โทรศัพท์  038-571551-58
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, โบนัส, ค่าอาหาร,ท่ีพัก
ชุดฟอร์ม, และอ่ืนๆ

10 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ช/ญ 35 - 45 ป.ตรี - ป.โท 1  - บจก.ทีมพลาส เคมีคอล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ช/ญ 35 - 45 ป.ตรี - ป.โท 1  - 3/3 ม.1 ต.พิมพา  อ.บางปะกง
เจ้าหน้าท่ีการตลาด หญิง 20 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานประกันคุณภาพ หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-570400 ต่อ 172
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 20  - ประเภทกิจการ  ผลิตเม็ดพลาสติก

สวัสดิการ  ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม, ค่ากะ,รถรับ-ส่ง
เบ้ียขยัน 200,500,1,000, ค่าอาหาร,โบนัส

11 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 18 ข้ึนไป ป.ตรี (บัญชี) 1  - บจก.ด๊ักคิง
ยินดีรับนักศึกษำจบใหม่ 49/3 ม.3 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธ์ิ
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 10  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-588117-9
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 20 - 35 ม.6 ข้ึนไป 1  - ประเภทกิจการ   เป็ดแช่เย็น

สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ค่ารถ, ท่ีพักฟรี, โบนัส
12 ช่างเช่ือม ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3  - บจก.ทุน เอ็นจิเนียร่ิง

ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  - 63 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 4  - จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างแมคคานิค ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 เบอร์โทรศัพท์  063-3235546/088-8740086

สวัสดิการ  ประกันสังคม, โบนัส, ค่าเบ้ียขยัน
ชุดฟอร์ม, เบ้ียเล้ียงออกนอกสถานท่ี
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
13 เภสัชกร ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 5  - บจก.ยูนีซัน

เจ้าหน้าท่ี QA/QC หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5  - 39 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า ชาย 30 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  
ช่างไฟฟ้า ชาย 25 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  080-4409364
นักวิทยาศาสตร์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 3  - ประเภทกิจการ  ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, ข้าวฟรี, ค่าอาหาร,

เบ้ืยขยัน, ชุดฟอร์ม, และอ่ืนๆ
14 หัวหน้างาน ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 15  - บจก.ทรู คอปเรช่ัน 

พนักงานขาย ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 15  - 1146 ต.หน้าเมือง  อ.มือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  095-6731609
ประเภทกิจการ  เชลล์

15 ผู้ช่วยช่างประกอบ ชาย 20 - 40 ไม่จ ากัด 20 325 บจก.โชคอนเอ็นจิเนียร่ิง
ช่างประกอบ ชาย 20 - 40 ไม่จ ากัด 20  - 65 ม.4 ต.พิมพา  อ.บางปะกง
ช่างเช่ือม ชาย 20 - 40 ไม่จ ากัด 20  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-595495

ประเภทกิจการ  จ าหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
สวัสดิการ  ชุดฟอร์ม, ค่าอาหาร, โบนัส  และอ่ืนๆ

16 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ หญิง 20 - 50 ปวส. ข้ึนไป 1  - บจก.ออโต้ เมททอล พาร์ท
เจ้าหน้าท่ีบุคคล ช/ญ 20 - 50 ป.ตรี 1  - 10/3 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน  อ.บางปะกง
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 50 ป.6 ข้ึนไป 10  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-577901-2
พนักงาน QC ช/ญ 20 - 50 ป.6 ข้ึนไป 2  - ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนรถยนต์

สวัสดิการ  ประกันสังคม, ค่าครองชีพ, เบ้ียขยัน และอ่ืนๆ

17 พนักงานขาย ช/ญ 18 - 35 ปวช. ข้ึนไป 15  - บจก.โตโยต้าฉะเชิงเทรา และ โตโยต้าวัน
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 18 - 35 ปวช. - ปวส. 1  - 98 ถ.ศุขประยูร  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง
ประจ ำสำขำบำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
มีภูมิส ำเนำอยู่ในเขต เบอร์โทรศัพท์  092-5672088
อ ำเภอบำงปะกงจะได้ ประเภทกิจการ  ศูนย์รถยนต์
รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, ชุดฟอร์ม, เบ้ียขยัน,

โบนัส, และอ่ืนๆ
18 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 20 325 บจก.ทีทีเอส พลาสติก

ผู้จัดการเชลล์ ช/ญ 25 - 40 ป.ตรี 1  - 49/1-3 ม.4 ต.หนองจอก  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 
เบอร์โทรศัพท์   087-1425562
ประเภทกิจการ   ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สวัสดิการ  ประกันสังคม, รถรับ-ส่ง, เบ้ียขยัน
เงินวันเกิด, ค่าอาหาร, และอ่ืนๆ
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
19 ช่างแม่พิมพ์ป๊ัมโลหะ ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1  - บจก.ไทย ออสโตรโมลด์

59/2 ม.6 ต.ท่าข้ามข้าม  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-574635
ประเภทกิจการ  ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

20 เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ หญิง 27 - 34 ม.6 - ปวส. 2 325 บจก. โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี
พนักงานคุมเคร่ืองจักรผลิต ชาย 27 - 34 ม.6 - ปวส. 2 325 79 ม.5  ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-570070-3
ประเภทกิจการ  ผลิตสายไฟ
สวัสดิการ   อาหารกลางวันฟรี, เบ้ียขยัน 500,
รถรับส่ง สายแปดร้ิว-บางน้ าเปร้ียว-บางคล้า หัวไทร, 

21 ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า ชาย 30 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 2  - บจก.เอเชียพิชเชอร่ี อินดัสตร่ี
หัวหน้า QC ช/ญ 30 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1  - 182 ม.12 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 35 ม.6 ข้ึนไป 10 325 จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-531750-54
ประเภทกิจการ  ผลิตเชือก,แห,อวน
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน
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