ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน มกรำคม 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
1 เสมียนไลน์ผลิต

เพศ อำยุ
หญิง 20 - 40
เจ้าหน้าที่ HR แม่บ้าน/พ่อบ้าน ช/ญ 20 - 40
พนักงานขับรถโฟล์คคลิฟท์ ชาย 20 - 40

วุฒิกำรศึกษำ
ม.3 ขึ้นไป
ไม่จากัด
ไม่จากัด

จำนวน ค่ำจ้ำง

4
3
2

-

2 พนักงานประจา shop ช/ญ 20 - 35
หัวหน้างานขาย
ช/ญ 20 - 35
พนักงานขาย
ช/ญ 20 - 35

ม.6 - ปวส.
ม.6 - ปวส.
ม.6 - ปวส.

5
3
10

-

3 ตัวแทนประกันชีวิต
ที่ปรึกษาการเงิน

ป.ตรี ขึ้นไป
ป.ตรี ขึ้นไป

4
2

-

ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช. - ปวส.
ไม่จากัด

1
1
2
20

-

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช. ขึ้นไป
ป.ตรี
ม.6 ขึ้นไป
ป.ตรี
ป.ตรี
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ม.6 - ป.ตรี
ม.6 - ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป

3
1
1
6
1
1
1
1
2
1
2
2
1
200
100
100

-

ช/ญ 25 - 45
ช/ญ 25 - 45

4 เจ้าหน้าที่ ISO
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ช/ญ
ช่างเทคนิคประจาเครื่องจักร ชาย
พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ

20 ขึ้นไป

หญิง
ชาย
ชุปเปอร์ไวเซอร์
ชาย
หัวหน้าไลน์
ชาย
พนักงานคุมเครื่อง
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 เจ้าหน้าที่สโตร์
ชาย
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ช/ญ
เจ้าหน้าที่แสดงศิลปะ ชาย
กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก
ช/ญ
พนักงานจัดเลี้ยง
ช/ญ
พนักงานล้างจาน
ชาย
แม่บ้าน
หญิง
พนักงานขับรถ
ชาย
7 เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสาร ช/ญ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสายบิน ช/ญ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช/ญ

25 - 35

5 พนักงาน QC

20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป

30 ขึ้นไป

23 - 35
23 - 35
23 - 35
25 - 35
30 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป

18 - 40
20 - 35
18 - 45

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
บจก.คิทเช่นส์ ออฟ ดิโอเชี่ยนส์
49/4 ม.12 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภทกิจการ - แปรรูปอาหารทะเลส่งออก
เบอร์โทร. 038-533480-1
บจก.ทรู ทรินิวชั่น แอนล์ เซลล์
1/46 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภทกิจการ - แปรรูปอาหารทะเลส่งออก
เบอร์โทร. 090-9042280
ประเภทกิจการ บจก.เมืองไทยประกันชีวิต
16/4-5 ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภทกิจการ - ประกันชีวิต
เบอร์โทร. 094-9652998
บจก.ทีมพลาส เคมีคอล
3/3 ม.1 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-570400-2
สวัสดิการ - ค่าอาหาร 20 บาท/วัน,
เบี้ยขยัน 200,400,800 บาท/วัน, ประกันสังคม
โบนัส, รถรับ-ส่ง (แปดริ้ว/บางวัว/บางนา/พิมพา)
บจก.ไทยนิสเซ่ ลามิเนชั่น
เบอร์โทร. 062-0131116/089-8326116
สวัสดิการ - โบนัส, รถรับ-ส่ง, ชุดฟอร์ม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
บจก.มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
99 ม.2 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภทกิจการ - องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
เบอร์โทร. 082-2031899
สวัสดิการ - กองทุนสารองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจาปี, และอื่นๆ
บจก.รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์
จ.ฉะเชิงเทรา ประเภทกิจการ ยาม
เบอร์โทร. 085-3298129
สวัสดิการ - โบนัส, ฟรีบ้านพัก และอื่นๆ

สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 1
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน มกรำคม 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
8 พนักงาน QC
พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานซ่อมบารุง
9 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
Sales
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เพศ
ช/ญ
ช/ญ
ชาย
ชาย
ช/ญ
หญิง

อำยุ

20 - 35

วุฒิกำรศึกษำ
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ปวส. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี

10 วิศวกร
ช่างเทคนิค
พนักงานฝ่ายผลิต

ชาย 23 ขึ้นไป
ชาย 18 ขึ้นไป
ชาย 18 - 35

ป.ตรี
ปวช. - ปวส.
ไม่จากัด

5
5
10

-

11 พนักงานแผนกแคชเชียร์
หัวหน้าแผนกเบเกอรี่
พนักงานอาหารสด
พนักงานจัดเรียงสินค้า

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

ม.6 ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

2
1
10
10

-

20 - 35
20 - 35
20 - 35
22 - 35
22 - 35

20 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

12 พนักงานฝ่ายผลิต
เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต

ชาย 20 ขึ้นไป
หญิง 23 - 35
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ชาย 23 ขึ้นไป
ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบารุง ชาย 23 ขึ้นไป

13 วิศวกรประกันคุณภาพ ชาย 25 ขึ้นไป
วิศวกรเทคนิค
ชาย 25 - 30
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี ช/ญ 30 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย หญิง 22 - 25

14 พนักงานขนส่งยานยนต์ ชาย
เจ้าหน้าที่วางแผนการขนส่ง ชาย
เจ้าหน้าที่คุณภาพ
ชาย
ช่างซ่อมบารุง
ชาย
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ชาย

25 - 30
25 - 30
25 - 30
25 - 30
25 - 30

จำนวน ค่ำจ้ำง

5
5
5
10
10
5

-

ม.3 ขึ้นไป
ปวส.
ปวส.
ปวส.

10
1
1
1

-

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

1
1
1
1

-

ม.6 ขึ้นไป
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

14
1
4
2
2

-

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
บจก.เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ โคลเมท คอนโทรล
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-592-600 ต่อ 2404
บจก.ฟาสท์ คอนกรีต
8/1 ต.สวนหลวง อ.สวหลวง
กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร. 02-0343999
ประเภทกิจการ - คอนกรีตผสมเสร็จ
บจก.สหวิริยาเพลทมิล
160 ม.14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-531635
ประเภทกิจการ - การผลิตเหล็กแผ่น
บจก.สยามแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา จากัด
21/4 ม.5 ต.วังตะเคียน อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา โทร.033-021041-7 ต่อ 104/081-6418262

ประเภทกิจการ - การค้าส่ง ทางาน วันจันทร์-เสาร์
สวัสดิการ : ประกันสุขภาพ, ค่ากะ,เบี้ยขยัน, โบนัส

ค่ากะ, เบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ และอื่นๆ
บจก.เนคเทค เพ็ทฟู๊ด
21 ม.13 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 033-590495/092-5379885
ประเภทกิจการ - ผลิตอาหารสัตว์
สวัสดิการ - เบี้ยขยัน 500-700-800, ค่าอาหาร
และอื่นๆ
บจก.ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์
111 ม.9 ต.หัวสาโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-57531 ต่อ 220
ประเภทกิจการ - การผลิตแบตเตอรี่
สวัสดิการ - ประกันกลุ่ม, โบนัส,
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
บจก.ร่วมกิจ รุ่งเรือง คาร์แคริเออร์
109/1 ม.9 ต.หัวสาโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภทกิจการ - ธุรกิจขนส่ง
เบอร์โทร - 038-589225

สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 2
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน มกรำคม 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง เพศ
15 หัวหน้าแผนกรีไซเคิล ช/ญ
หัวหน้าไลน์คัดแยก ช/ญ
พนักงานขับรถโฟล์คคลิฟท์ ช/ญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ช/ญ

อำยุ
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป

จำนวน ค่ำจ้ำง

1
1
1
1

-

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
บจก.โฟคัส เวก บางนา
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ - 081-3598561
ประเภทกิจการ - การคัดแยกรีไซเคิล
สวัสดิการ - ชุดฟอร์ม, ชุดฟอร์ม, กองทุนเงินประกันสังคม

16 พนักงานฝ่ายผลิต
ล่ามภาษาจีน

หญิง 20 - 40
ช/ญ 25 - 35

ม.3 ขึ้นไป
ป.ตรี

20
2

-

17 พนักงานฝ่ายผลิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงาน QA

18 - 37

25 - 35

ม.3 - ปวส.
ม.6 - ปวส.
ม.6 - ปวส.
ม.3 - ปวส.
ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

30
2
3
1
2
1
1
1
1

-

19 ช่างซ่อมบารุง
พนักงานต้อนรับ
แม่บ้าน

ชาย 22 ขึ้นไป
ช/ญ 22 - 35
หญิง 18 - 45

ไม่จากัด
ปวส. ขึ้นไป
ไม่จากัด

1
2
2

-

20 เจ้าหน้าที่บัญชี

หญิง

28 ขึ้นไป

ป.ตรี ขึ้นไป

1

-

21 พนักงานขับรถเทรเลอร์ ชาย

30 ขึ้นไป

ไม่จากัด

5

-

ชาย
ชาย
ช/ญ
พนักงานขับรถส่วนกลาง ชาย
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ช/ญ
เจ้าหน้าที่วางแผน
ช/ญ
18 พนักงานขับรถส่งสินค้า ชาย
พนักงาน (เด็กติดรถ) ชาย

22 - 35
20 - 35
22 - 38
20 - 35
20 - 35
20 - 35
25 - 35

กองทุนเงินทดแทน และอื่นๆ
บจก.ซี.ที.อี.เทค ไทยแลนด์
1/39 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภทกิจการ - จาหน่ายสายไฟ สวิตซ์
เบอร์โทรศัพท์ 038-086778-9
บจก..ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง
139 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-545888-9
ประเภทกิจการ บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บจก.เอสที โกลบอล อินดัสตรี้ส์
36 ม.4 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-595988
ประเภทกิจการ จาหน่ายเคมีภัณฑ์
บจก.ที แอสเซท แอนด์ โฮลดิ้ง
86/6 ม.1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-541445 ต่อ 412
ประเภทกิจการ การผลิตการบริการโรงแรม
บจก.หวานและริน
15/2 ม.3 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ปรเภทกิจการ จานน่ายขนมไทย
บจก.โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง
44 ม.10 ต.หมอนทอง อ.บางน้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 081-9960589/081-9176906

ประเภทกิจการ ขนส่ง
สวัสดิการ - ประกันสังคม, และอื่นๆ
สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 3
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน มกรำคม 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
22 ช่างเชื่อม
ช่างประกอบ

เพศ
ชาย
ชาย

อำยุ
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

จำนวน ค่ำจ้ำง

5
5

-

23 ช่างไฟฟ้า
หัวหน้า QA/QC
นักเคมี

ชาย 23 - 35
ช/ญ 28 - 40
ช/ญ 23 - 35

ปวส.
ป.ตรี ขึ้นไป
ป.ตรี

2
2
1

-

24 ช่าง CNC

ชาย 22 - 45

ปวช. ขึ้นไป

1

-

25 ล่าม (ภาษาจีน)
แม่บ้าน
พนักงานฝ่ายผลิต
PQC

ช/ญ 24 - 43
หญิง 20 ขึ้นไป
ช/ญ 18 ขึ้นไป
หญิง 18 ขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

1
1
2
1

-

26 เจ้าหน้าที่ธุรการ
ช่างซ่อมบารุง
ช่างซ่อมแม่พิมพ์
ช่างตั้งแม่พิมพ์
แม่บ้าน
พนักงาน QC
พนักงานฝ่ายผลิต
27 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่แพทเทริ์น
พนักงานอบรีด
พนักงานบรรจุ
พนักงานเย็บจักร

หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
หญิง
ช/ญ
หญิง
ช/ญ

ม.6 - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ป.6 ขึ้นไป
ม.3 - ป.ตรี
ป.6 ขึ้นไป
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป

2
2
1
3
1
3
16
1
1
1
2
4
10

-

28 ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าการตลาด
เจ้าหน้าที่การตลาด
ช่างติดตั้ง

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ชาย

ป.ตรีขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

1
1
2
4

-

20 - 45
20 - 50
20 - 50
20 - 50
20 - 50
20 - 45
20 - 50
23 ขึ้นไป
23 ขึ้นไป
23 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
บจก.อู่ปิ่นเทรเลอร์
44 ม.10 ต.หมอนทอง อ.บางน้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 081-9960589
บจก.เอเท็กซ์ ซิสเทม
79/2 ม.1 ต.หอมสีล อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 098-585-8859
ประเภทกิจการ ที่นอน-หมอน-ยางพารา
บจก.ชินโก เวล-เทค เซอร์วิส
105/43 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-090622-4 ต่อ 102
ประเภทกิจการ อุปกรณ์สาหรับเครื่องเชื่อม
บจก.ซันบีน พรีซีชัน
78/18 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-573141
ประเภทกิจการ - การเย็บผ้าส่งออก
บจก.ออโต เมททอล พาร์ท
10/3 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 094-2439777
ประเภทกิจการ ปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์/จักรยานยนต์

บจก.นิวพลัสนิตติ้ง
34 ม.20 ต.ศาลาแดง อ.บางน้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-593129/038-593130
ประเภทกิจการ - สิ่งทอ, เสื้อผ้าสตรี
สวัสดิการ - รถรับ-ส่ง 6 สาย, ชุดฟอร์ม,
เบี้ยขยัน, ค่ากะ, ประกันสังคม และอื่นๆ
บจก.เอ็มเอสเอส เคเบิ้ลเน็ตเวิร์ค
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-814598
ประเภทกิจการ เคเบิ้ลท้องถิ่นอินเตอร์เน็ตม้วน

สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 4
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน มกรำคม 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
29 ครูสอนภาษาจีน
ครูสอนบัญชี

เพศ
หญิง
หญิง

อำยุ
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป

30 เจ้าหน้าที่ CNC
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
วิศวกรอุตสาหการ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

31 ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ช่างฝึกหัด

ชาย 20 - 40
ชาย 20 - 40

32 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
พนักงานคลังเอกสาร
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถ
พนักงานเอกสาร
33 เจ้าหน้าที่บัญชี
พนักงานฝ่ายผลิต

ช/ญ
ชาย
ช/ญ
ชาย
ช/ญ
หญิง
ชาย

20 - 40
20 - 40
25 - 35
21 - 35

20 - 30
18 - 30
18 - 30
25 - 35
18 - 25
25 - 35
21 - 35

34 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า หญิง 20 - 30
พนักงานขับรถผู้บริหาร ชาย 30 - 45
ทางานที่นวมินทร์ 24

ชาย
ชาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ช/ญ
พนักงาน QC
พนักงานขับรถส่วนกลาง ชาย
ช/ญ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ขาย

35 พนักงานฝ่ายผลิต

18 - 37
22 - 35
20 - 35
22 - 38
20 - 35
20 - 35

วุฒิกำรศึกษำ
ป.ตรี
ป.ตรี

จำนวน ค่ำจ้ำง

2
2

-

ม.6 - ปวส.
ปวส. - ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี

2
2
2
1

-

ไม่จากัด
ไม่จากัด

5
5

-

ปวส. - ป.ตรี
ป.6 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ปวช. - ปวส.
ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป

2
10
10
2
10
1
10

-

ปวช. ขึ้นไป
ไม่จากัดวุฒิฃ

2
3

-

ม.3 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี

30
2
3
1
2
1

-

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกง
1/425 ม.14 ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 096-9915144
ประเภทกิจการ อาชีวเอกชน (วิทยาลัย)
บจก.พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย)
71/13,21 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 081-6867315
ประเภทกิจการ ผลิตพื้นรองเท้า ฉีดพลาสติก
บจก.ภูมิวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง
230/15 ม.6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-530250/098-9463829
ประเภทกิจการ ออบแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
สวัสดิการ - เบี้ยขยัน, ค่าที่พัก, ค่าข้าว,
ชุดฟอร์ม+อุปกรณ์เซฟตี้แจกฟรี
บจก.ดาต้าเซฟ
99 ม.11 ต.คลองนครเนื่องเขต
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 02-7104050
ประเภทกิจการ บริการรับฝากเอกสาร
บจก.ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย)
102 ม.3 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-577068-70
ประเภทกิจการ ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ
บจก.โลตัส วัลเล่ย์
103/1-5 ม.8 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 087-1463551
ประเภทกิจการ สนามกอล์ฟ
บจก.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง
139 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-545888-9 ต่อ 3413
ประเภทกิจการ พลาสติกชนิดอ่อน เช่น ซอง,ถุง

สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 5
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน มกรำคม 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
36 พนักงานฝ่ายผลิต

เพศ อำยุ
ชาย 20 ขึ้นไป
หญิง 23 - 35
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ชาย 23 ขึ้นไป
ชาย 23 ขึ้นไป
ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบารุง

วุฒิกำรศึกษำ
ม.3 ขึ้นไป
ปวส.
ปวส.
ปวส.

จำนวน ค่ำจ้ำง

1
1
1
5

-

หญิง 20 - 40
ช/ญ 25 - 35

ม.3 ขึ้นไป
ป.ตรี

20
2

-

38 พนักงานฝ่ายผลิต

ชาย

18 ขึ้นไป

ปวช. - ปวส.

2

-

39 ช่างเทคนิค

ชาย
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

18 ขึ้นไป

ปวช. ขึ้นไป
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

15
1
1
1
1

-

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

20 - 40

ปวช. - ปวส.
ป.6 - ม.6
ม.6 - ปวส.
ป.6 ขึ้นไป

20
20
2
10

-

ชาย 23 - 35
ช/ญ 28 - 40
ช/ญ 23 - 35

ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี

2
2
1

-

ชาย 22 - 45

ปวช. ขึ้นไป

1

-

37 พนักงานฝ่ายผลิต
ล่าม ภาษาจีน

หัวหน้าแรงงานสัมพันธ์
ผู้จัดการคลังสินค้า
Sale &Marketing
Business Policy

40 ช่างเทคนิค
พนักงานฝ่ายผลิต
เจ้าหน้าที่สโตร์
พนักงาน QC

41 ช่างไฟฟ้า
หัวหน้าส่วน QA/QC
นักเคมี
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

42 ช่าง CNC

22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป

20 - 40
20 - 35
18 - 45

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
บจก.เนคเทค เพ็ทฟู๊ด
21 ม.13 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 033-590495/092-5379885
ประเภทกิจการ ผลิตอาหารสัตว์
สวัสดิการ - เบี้ยขยัน, ค่าอาหาร, ประกันสังคม,
บจก.ซี.ที.อีเทค (ไทยแลนด์)
1/39 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภทกิจการ ผลิต จาหน่าย สายไฟ สวิตซ์
เบอร์โทรศัพท์ 038-086778-9 ต่อ 182
บจก.วา วา
40/3 ม.2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 089-6788837
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป
บจก.เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค
99 ม.2 ต.คลองนครเนื่องเขต
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 085-1552996
ประเภทกิจการ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
สวัสดิการ เบี้ยขยัน, ข้าวฟรี, ชุดฟอร์ม และอื่นๆ
บจก.ยูซีซี อุตสาหกรรม
24/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 062-7805995
ประเภทกิจการ เฟอร์นิเจอร์ไม้
สวัสดิการ โอที, เบี้ยขยัน,โบนัส, ค่าครองชีพ
และอื่นๆ
บจก.เอเท็กซ์ ซิสเทม
79/2 ม.1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 098-5858859
ประเภทกิจการ ที่นอน หมอน ยางพารา
บจก.ชินโก เวล-เทค เซอร์วิส
105/43 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 038-090622-4
ประเภทกิจการ - อุปกรณ์เครื่องเชื่อม

สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 6
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน มกรำคม 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
43 พนักงานขาย
พนักงานแคชเชียร์
พนักงานควบคุมสต๊อกสินค้า

44

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
พนักงานฝ่ายผลิต

45 พนักงาน

เพศ อำยุ
ช/ญ 20 - 35
ช/ญ 20 - 35
หญิง 20 - 35

วุฒิกำรศึกษำ
ม.3 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ปวช. - ปวส.

ช/ญ 20 - 30
หญิง 25 - 35
ชาย 20 ขึ้นไป

ช/ญ ไม่จากัด

ชาย
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ QA/QC
ชาย
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ชาย
ช่างไฟฟ้า
ชาย
ช่างซ่อมบารุง
นักวิทยาศาสตร์วิเคาระห์ยา ช/ญ
ชาย
พนักงานขับรถบัส
ช/ญ
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

46 เจ้าหน้าที่ชั่งวัตถุดิบ

20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป

ระบบมาตรฐาน
47 Maintenanc Engineer ช/ญ 20 ขึ้นไป
ช/ญ 20 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินค้า
ช/ญ 20 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

ช/ญ
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ IT
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ช/ญ
48 พนักงานจัดส่งคลังสินค้า ชาย
ชาย
พนักงานผลิต (Press)
ช่างซ่อมบารุงเครื่องจักร ชาย
ชาย
เจ้าหน้าที่ Sale
ช/ญ
พนักงาน QC
ชาย
เจ้าหน้าที่วิศวกรรม
เจ้าหน้าที่ประสานงานพัฒนาสินค้า

20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

จำนวน ค่ำจ้ำง

8
6
1

-

ป.ตรี
ป.ตรี
20 ขึ้นไป

2
2
10

-

ไม่จากัด

1

-

ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ปวส.
ปวช.
ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป
ป.ตรี

6
5
5
3
3
2
2
1

-

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ม.3 ขึ้นไป
ปวช. - ปวส.
ป.ตรี
ปวช. - ปวส.
ป.ตรี

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

-

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
บจก.โรบินสัน
910 ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์
ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า
สวัสดิการ - เบี้ยขยัน, โบนัส
บจก.แอล.ที.อาร์พาแนลเทคโนโลยี
56 ม.5 ต.วังตะเคียน อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 099-2872686
ประเภทกิจการ ผลิตแผ่นฉนวนสาเร็จรูป
บจก.อีซูซุ แสงหงษ์ลิซซิ่ง
106 ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 081-1475522
ประเภทกิจการ การผลิตรถยนต์
บจก.ยูนิซัน
39 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 080-4409364
ประเภทกิจการ ผลิตและจาหน่ายยารักษาโรค

บจก.คอมบีแพ็ค
116 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-571350-5
ประเภทกิจการ บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บจก.นิโตโม
77/7 ม.3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 086-8181433
ประเภทกิจการ - ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สวัสดิการ ค่าอาหาร, ค่ากะ,เบี้ยขยัน และอื่นๆ

สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 7
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน มกรำคม 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
48 เจ้าหน้าที่ QA
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
พนักงานขับรถ (6 ล้อ)
พนักงานจัดส่ง (เด็กรถ)

เพศ
ชาย
ช/ญ
ชาย
ชาย

อำยุ
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

ช/ญ
พนักงาน QC Inprocess ช/ญ
ชาย
ช่างเทคนิค
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ชาย
50 ช่างฉีดพลาสติก
ชาย
ช่างซ่อมบารุง
ช/ญ
พนักงานฝ่ายผลิต

18 ขึ้นไป

ชาย
ชาย
ช่างแม่พิมพ์
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ขาย
พนักงานขับรถ 6 ล้อ พ่วง ช/ญ

18 ขึ้นไป

ช/ญ
ชาย
หัวหน้าส่วนผลิต
ช/ญ
หัวหน้าส่วน QA/QC
ช/ญ
หัวหน้าคลังสินค้า
ช/ญ
พนักงาน QMR
ช/ญ
พนักงานฝ่ายผลิต
53 เจ้าหน้าที่ธุรการด้านกฏหมาย ช/ญ
เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT ช/ญ
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟย์ ช/ญ
ช/ญ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ชาย
ช่างเทคนิค
ชาย
ช่างไฟฟ้า
ช/ญ
Packaging Sale
ชาย
ช่างซ่อมรถ
ช/ญ
พนักงานฝ่ายผลิต

23 - 40

49 พนักงานฝ่ายผลิต

51 วิศวกร

52 วิศวกร

18 ขึ้นไป
21 ขึ้นไป
21 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป

18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

30 - 45
30 - 45
30 - 45
25 - 40
18 - 37
25 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป

ช/ญ
25 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ปวส.
ปวช. - ปวส.
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

จำนวน ค่ำจ้ำง

1
1
1
1

-

ป.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ปวส.
ปวส.
ม.3 ขึ้นไป
ปวช. - ปวส.
ม.3 ขึ้นไป

50
10
10
10
2
1
16

-

ป.ตรี
ปวช.
ป.ตรี
ป.6

1
1
1
1

-

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3 - ม.6
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป
ปวส.
ปวส.
ปวช.
ป.ตรี
ปวช.
ม.3 ขึ้นไป

5
2
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
บจก.นิโตโม
77/7 ม.3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 086-8181433
ประเภทกิจการ 086-8181433
สวัสดิการ ค่าอาหาร, ค่ากะ,เบี้ยขยัน และอื่นๆ
บจก.อลูเม็ท
111/1 ม.3 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 091-0042040
ประเภทกิจการ การผลิตอลูมิเนี่ยม
บจก.อิการิ อินดัสทรี
84/8 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 089-9382248
บจก.เอกา แพค
47 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-574187-8
ประเภทกิจการ บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร
สวัสดิการ เบี้ยขยัน, ประกันสังคม, โบนัส,
ชุดฟอร์ม และอื่นๆ
บจก.เคแอลเค โปรดักส์
20/3/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 081-1701789
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
บจก.ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
14/8 ม.12 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-532000 ต่อ 104
ประเภทกิจการ สิ่งพิมพ์กระดาษ

สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 8
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน มกรำคม 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง เพศ
54 ช่างเทคนิคประจาเครื่อง ช/ญ
หัวหน้าแรงงานสัมพันธ์ ช/ญ
ช/ญ
ผู้จัดการคลังสินค้า
ช/ญ
Business Policy

อำยุ

22 ขึ้นไป

วุฒิกำรศึกษำ
ปวช. ขึ้นไป
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

18 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป

จำนวน ค่ำจ้ำง

30
1
1
1

-

55 พนักงานฝ่ายผลิต

ชาย

20 ขึ้นไป

ไม่จากัด

10

-

56 เอ็นจิเนียร์/เขียนแบบ

ช/ญ
ชาย
ช/ญ
หญิง

20 - 35

ปวส. - ป.ตรี
ปวช. - ปงว.
ไม่จากัด
ป.6 ขึ้นไป

3
2
10
2

-

ช/ญ 18 - 40
ช/ญ 18 - 40
ช/ญ 22 ขึ้นไป
ชาย 22 - 25

ม.3 - ม.6
ม.3 - ม.6
ป.ตรี
ป.ตรี

3
1
1
1

-

ชาย 18 ขึ้นไป
ชาย 22 ขึ้นไป
ชาย 22 ขึ้นไป
ชาย 18 ขึ้นไป
หญิง 18 - 30
ช/ญ 25 - 35
ชาย 20 ขึ้นไป
ชาย 20 ขึ้นไป
ชาย 20 ขึ้นไป
ชาย 20 ขึ้นไป

ม.3 - ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช. - ปวส.
ปวส. - ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป
ปวช. - ปวส.
ปวช. - ปวส.
ปวช. - ปวส.

3
1
1
1
1
1
3
10
5
10

-

ช่างเทคนิค
พนักงานฝ่ายผลิต
แม่บ้าน

57 พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงาน QC
พนักงานคลังสินค้า
เจ้าหน้าที่ผลิต

58 พนักงานฝ่ายผลิต
วิศวกรอุตสหการ
วิศวกรเครื่องกล
ช่างกล
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เจ้าหน้าที่ IT
59 พนักงานขับรถโฟลิฟท์
ช่างแม่พิมพ์
ช่างเครื่องกล
พนักงาน QC

20 - 35
20 - 45
25 - 40

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
บจก.เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค
99 ม.2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 085-1552996/038-579660
ประเภทกิจการ - เพอร์นิเจอร์ไม้
สวัสดิการ เบี้ยขยัน, ข้าวฟรี, รถรับ-ส่ง
ชุดฟอร์ม และอื่นๆ
บจก.ซันพาราไดช์
112/1 ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-516222
ประเภทกิจการ การผลิตบานหน้าต่างอลูมิเนียม
สวัสดิการ โบนัส, เบี้ยขยัน, รถรับ-ส่ง,
ประกันสังคม, ประกันชีวิต และอื่นๆ
บจก.ซีซี ออโต้พาร์ท
29 ม.8 ต.ศาลาแดง อ.บางน้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 086-3402402
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
บจก.ดั้งคิง
49/3 ม.2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 085-4395444
ประเภทกิจการ แปรรูปเป็ด
บจก.ยูไนเต็ด ทังสเตน
15/5 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-0906504-4/086-7717356
ประเภทกิจการ การผลิตเหล็ก
สวัสดิการ เบี้ยขยัน, ประกันสังคม, ค่าอาหาร,
บจก.เวลโกรว์ กล๊าส อินดัสทรี
36 ม.2 ต.พิมพา อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-570107-8
ประเภทกิจการ การผลิตขวดแก้ว
สวัสดิการ เบี้ยขยัน, ประกันสังคม, ค่าอาหาร,
โอที, โบนัส, ชุดฟอร์ม

สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 9
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน มกรำคม 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
60 พนักงานฝ่ายผลิต

เพศ อำยุ
ช/ญ 18 - 40

วุฒิกำรศึกษำ
ม.3 ขึ้นไป

61 พนักงานฝ่ายผลิต

ช/ญ 18 - 38

62 พนักงานฝ่ายผลิต

ช/ญ 18 - 42

20

-

ป.6

10

-

ม.3 ขึ้นไป

30

-

ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

3
2
1

-

1
1
1

-

1

-

ชาย
ชาย
ช่างเชื่อม
พนักงานควบคุมเครือ่ งจักร ชาย

18 ขึ้นไป

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

ชาย

18 ขึ้นไป

ไม่จากัด

63 ช่างเทคนิค

64 พนักงานคลังสินค้า
หัวหน้าคลังสินค้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ

65 พนักงานคัดแยก

18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

18 ขึ้นไป

จำนวน ค่ำจ้ำง

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
บจก.โรยัล อิเลคทรอนิค แฟคโทรี่
20/1-2 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-822404-8 ต่อ 107
ประเภทกิจการ การผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค
สวัสดิการ เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, ค่าอาหาร,
บจก.ยูโรเปี้ยน เบเกอรี่
51 ม.1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 086-3960327
ประเภทกิจการ ผลิตขนม
สวัสดิการ ข้าวฟรี, เบี้ยขยัน, ค่ากะ, โบนัส
และอื่นๆ
บจก.ที กรุงไทยอุตสาหกรรม
28/4 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-593334-41/085-4840496
ประเภทกิจการ การผลิตแม่พิมพ์
สวัสดิการ ค่ากะ, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, โบนัส
ประกันสุขภาพ และอื่นๆ
บจก.สวอน สยาม คอร์ปอเรชั่น
5/1 ม.7 ต.บางพระ อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-516670-2/081-9493098
สวัสดิการ เบี้ยขยัน, ค่าอาหาร,โอที,โบนัส
ชุดฟอร์ม และอื่นๆ
บจก.บิ๊กชี ชูเปอร์เซ็นเตอร์
99/7 ม.1 ต.คลองเปรง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร.090-8090107/033-021725
ประเภทกิจการ ศูนย์กระจายสินค้าฉะเชิงเทรา
สวัสดิการ มีรถรับ-ส่ง, ค่ากะ, โอที
บจก.ซี.เอฟ.ฟาร์ม
108 ม.7 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 081-8629137
ประเภทกิจการ เลี้ยงสัตว์, เพาะเลี้ยงลูกไก่

สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 10
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน มกรำคม 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง เพศ
66 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ช/ญ
ช/ญ
เจ้าหน้าที่แผนก IT
ช/ญ
ผู้จัดการ QC

อำยุ

วุฒิกำรศึกษำ
ป.ตรี
ปวช. ขึ้นไป
ป.ตรี

จำนวน ค่ำจ้ำง

1
1
1

-

ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป

10
2

-

ปวส.

1

-

ป.6 ขึ้นไป

20

-

ช/ญ 18 - 29
70 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ช/ญ 18 - 29
Planning
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ช/ญ 18 - 29

ปวช. - ปวส.
ปวช. - ปวส.
ม.3 - ปวช.

2
2
2

-

ชาย 20 - 35
ชาย 21 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ QC supervisor ช/ญ 21 ขึ้นไป
ชาย 21 ขึ้นไป
ช่างซ่อมบารุง
ช/ญ 18 ขึ้นไป
72 พนักงาน
ช/ญ 24 ขึ้นไป
วิศวกรฝ่ายผลิต

ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
ป.ตรี
ปวช. ขึ้นไป
ไม่จากัด
ป.ตรี

3
1
1
2
10
2

-

67 พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานขับรถโฟลิพท์

ชาย
ชาย

23 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป

18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

68 พนักงานชั่งรถ

หญิง 25 - 30

69 พนักงานฝ่ายผลิต

ช/ญ

71 พนักงานยกแบกหาม
พนักงานขับรถ

18 ขึ้นไป

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
บจก.วิสดอม ออโตพาร์ท
44/1 ม.5 ต.วังตะเคียน อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร.033-050401-4
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
บจก.ไทยโปรดักท์ เปเปอร์มิลล์
70/1 ม.7 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 086-0407776
ประเภทกิจการ ผลิตและจาหน่ายกระดาษ
สวัสดิการ ชุดฟอร์ม, บ้านพัก, เบี้ยขยัน,
โบนัส และอื่นๆ
บจก.ชัยเสรีไรซ์
2/3 ม.7 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 089-0921357/038-851226
ประเภทกิจการ โรงสีข้าว
บจก.บางคล้าพัฒนา
163/1 ม.1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-568216-20
ประเภทกิจการ จาหน่ายสุกร (ชาแหละ)
บจก.ดิลิเชียส สเตอรี่
50 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 094-8809394
สวัสดิการ เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, โอที
บจก.ไทยลีการเกษตร
1 ม.1 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-522409-10
ประเภทกิจการ ปรับปรุงคุณภาพข้าว
บจก.สยามอินเตอร์ คูล
29/4 ม.3 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 082-2544558
ประเภทกิจการ ผลิตและประกอบตู้แช่

สนใจสมัครงำนติดต่อไดท้ ่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ Tel : 0-3851-4842 เพือ่
P. 11
ประสำนนำยจ ้ำงและร ับหนังสือส่งตัว

ตำแหน่ งงำนว่ำงประจำเดือน มกรำคม 2562
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
73 หัวหน้าด้านการผลิต
หัวหน้ากะ
ผู้ช่วยหัวหน้ากะ
พนักงาน QC
พนักงานฝ่ายผลิต
74 พนักงานฝ่ายผลิต
หัวหน้าฝ่ายผลิต
วิศวกร

เพศ อำยุ
ช/ญ 20 ขึ้นไป
ช/ญ 20 ขึ้นไป
ช/ญ 20 ขึ้นไป
ช/ญ 18 ขึ้นไป
ช/ญ 18 ขึ้นไป
ชาย 22 - 35
ชาย 25 - 35
ชาย 22 - 30

วุฒิกำรศึกษำ
ปวส. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ไม่จากัดวุฒิ
ม.3 ขึ้นไป
ป.ตรี
ป.ตรี

75 พนักงานฝ่ายผลิต
เจ้าหน้าที่ QA
เจ้าหน้าที่สโตร์

ช/ญ 18 - 35
ช/ญ 18 - 35
ช/ญ 18 - 35

ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

จำนวน ค่ำจ้ำง

1
2
2
2
10
10
1
2

-

5
3
2

-

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง
บจก.บางกอกเมลามินมาร์เก็ตติ้ง แอนด์โฮลดิ้ง
24/1 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-845897
ประเภทกิจการ ผลิตและจาหน่ายพลาสติก
บจก.สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
39/1 ม.1 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-577266-9
ประเภทกิจการ สายไฟ
บจก.เอส เอส เค พลาสติก
71/11 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-574211
ประเภทกิจการ การผลิตฉีดขึ้นรูปพลาสติก
สวัสดิการ ค่าอาหาร, ค่ากะ, เบี้ยขยัน,
ข้าวฟรี และอื่นๆ
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