
ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพกิำร ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้

1 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 - 35 ม.3 ขึ้นไป 6 708 บ/ว บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
(คนพิกำร) 14 ม.1 ต.วงัตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
พิกำรทำงกำรได้ยิน เบอร์โทรศัพท ์ 038-857119-45
และต้องใส่เคร่ืองช่วยฟัง ประเภทกิจกำร    ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

2 พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 30 - 40 ม.3 - ม.6 1 330 บ/ว บริษัท  ลิกมันไลท์ต้ิง  จ ำกัด
แม่บ้ำน หญิง 20 - 50 ป.6 ขึ้นไป 1 330 บ/ว 17/2 ม.4 ต.หมอนทอง  อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ

(คนพิกำร) เบอร์โทรศัพท ์ 081-9119665,033-026082
พกิำรทำงกำรเคล่ือนไหว ประเภทกิจกำร  กำรติดต้ังเคร่ืองจักรอุตสำหกรรม

3 พนักงำนรักษำควำมสะอำด หญิง 18-45 ป.4 ขึ้นไป 1 10,000 บ/ด บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน)
(คนพิกำร) 88/8 ม.5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
พกิำรทำงกำรเคล่ือนไหว เบอร์โทรศัพท ์ 092-5573865

ประเภทกิจกำร  ธุรกิจค้ำปลีก ค้ำส่ง และให้บริกำรด้ำนวัสดุก่อสร้ำง

4 เจ้ำหน้ำที่ธรุกำรล้ำงตู้ ชำย 23-35 ป.6 ขึ้นไป 3  - บริษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)
(คนพิกำร) 34/5 ม.20 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ
พกิำรทำงกำรเคล่ือนไหว เบอร์โทรศัพท ์ 08-1170-3690

ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค
5 เจ้ำหน้ำที่บริกำรลูกค้ำ ช/ญ 22-35 ป.ตรี 1 9,900 บ/ด บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จ ำกัด

(คนพิกำร) 99/3 ม.11 ถ.สุวนิทวงศ์ ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

พกิำรทำงกำรเคล่ือนไหว เบอร์โทรศัพท ์ 062-6460003,033-020800
ประเภทกิจกำร  คลังสินค้ำห้องเย็น

6 พนักงำนทั่วไป ช/ญ 20-45 ม.3 ขึ้นไป 2  - บริษัท เหรียญทองกำรพิมพ์ จ ำกัด
(คนพิกำร) 91/7 ม.5 นิคมเวลโกรวฯ์ ซ.6 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พกิำรทำงกำรเคล่ือนไหว เบอร์โทรศัพท ์ 063-9057390
ประเภทกิจกำร  ส่ิงพิมพ์ประเภทบรรจุภณัฑ์

7 พนักงำนทั่วไป ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1  - บริษัท เค.เค.ไดคำสต้ิง จ ำกัด
(คนพิกำร) 8/8 ม.13 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ
พิกำรทุกประเภท เบอร์โทรศัพท ์ 086-9829500

ประเภทกจิกำร  ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ อเิล็กทรอนิกส์ จำกอลูมเินียมและซิงค์

8 พนักงำนทั่วไป ช/ญ 18-35 ป.6 ขึ้นไป 1  - บริษัท จอยน์ซุน อเิล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกดั
(คนพิกำร) 68 ม.18 ถ.สุวนิทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ

พกิำรทำงกำรเคล่ือนไหว เบอร์โทรศัพท ์ 063-3939060 (คุณปุ๋ย)
ประเภทกจิกำร  ผลิตส่วนประกอบอเิล็คทรอนิคส์ สำย USB ส่งออก

9 คนสวน/แม่บ้ำน ช/ญ 20-50 ป.6 ขึ้นไป 3 400 บ/ว บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จ ำกัด
(คนพิกำร) 82 ม.1 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
พิกำรทำงกำรได้ยิน เบอร์โทรศัพท ์ 096-6153269

ประเภทกิจกำร  ผลิตกล่องกระดำษจำกลูกฟูก
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10 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-45 ป.6 ขึ้นไป 1 330 บ/ว บริษัท ยูเนี่ยนบัททึนคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด
(คนพิกำร) 99/10 ม.5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
พกิำรทำงกำรเคล่ือนไหว เบอร์โทรศัพท ์ 081-8663050

ประเภทกิจกำร  ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
11 พนักงำนทั่วไป ช/ญ 18-40 ป.6 ขึ้นไป 3 330 บ/ว บริษัท วบิูลย์วฒันอุตสำหกรรม จ ำกัด

(คนพิกำร) 231/1 ถ.สรรค์ประศำสน์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
พิกำรทุกประเภท เบอร์โทรศัพท ์ 089-8111504

ประเภทกิจกำร  ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์
12 ธรุกำรฝ่ำยบุคคล ช/ญ 20-35 ปวช. ขึ้นไป 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท โซลำนำ สมำร์ท ไลต์ต้ิง จ ำกัด

แม่บ้ำน ช/ญ 18-35 ป.6 ขึ้นไป 1 330 บ/ว 268 นิคมอตุฯเกตุเวย ์ม .7 ต.หวัส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

คนสวน ช/ญ 18-35 ป.6 ขึ้นไป 1 330 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์ 066-1130813,066-1130811
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ป.6 ขึ้นไป 1 330 บ/ว ประเภทกิจกำร  ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก ผลิตภัณฑ์หลอดไฟแอลอีดี

(คนพิกำร)
พกิำรทำงกำรเคล่ือนไหว
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