ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน พฤษภาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
1 เจ้าหน้าที่ QC
พนักงานวิจัยผลิตภัณฑ์
พนักงานฝ่ายผลิต

จป.วิชาชีพ
2 พนักงานฝ่ายผลิต

เพศ
ช/ญ
หญิง
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

อายุ
20 - 45
20 - 45
20 - 45
20 - 45
20 - 40

3 พนักงานควบคุมเครือ่ งจักร ชาย 23 - 35
วิศวกร
ชาย 23 - 35

4 Sales
เจ้าหน้าที่การตลาด
เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์
หัวหน้าฝ่ายขาย
เจ้าหน้าที่บุคคล
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
ที่ปรึกษาด้านบริหาร
เจ้าหน้าที่คอนโทล
เจ้าหน้าที่อะไหล่
5 เจ้าหน้าที่การตลาด
เจ้าหน้าที่ธรุ การ

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

20 - 40
20 - 40
20 - 40
20 - 40
23 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป

25 - 30
25 - 30

วุฒิการศึกษา
ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ไม่จากัดวุฒิ
ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป

5
2

ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวส. - ป.ตรี
ป.ตรี

20
10
5
5
5
5
5
5
22
9
1

20 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป วุฒิผู้ช่วยวิชาชีพ
18 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป

8

18 - 35
18 - 35
18 - 35
35 - 45
18 - 35

ช/ญ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภาษาจีน) ช/ญ
พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ ช/ญ
เจ้าหน้าที่ธรุ การทั่วไป ช/ญ
หัวหน้าแผนกผลิต
ช/ญ

2
3
500
1
10

ม.3 ขึ้นไป
ป.ตรี

6 เจ้าหน้าที่ยานยนต์
ชาย
เจ้าหน้าที่ห้องอาหาร หญิง
เจ้าหน้าที่มินิมาร์ท
หญิง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ช/ญ
7 พนักงานขับรถ
ชาย
พนักงานฝ่ายผลิต
ชาย

ช่างเทคนิคประจาเครื่องจักร

จานวน ค่าจ้าง

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

-

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท วนิดา ฟู้ดส์ จากัด
180 ม.5 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-090605
ประเภทกิจการ ของแช่แข็ง
บริษัท สามเอ อะบันแด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

37/5 ม.2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 095-7032731
ประเภทกิจการ รีไซเคิล ขัดแยกสายไฟ
- บริษัท สวอน สยาม คอร์ปอเรชั่น จากัด
- 5/1 ม.7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-516670-2
ประเภทกิจการ ปั้มลม
9,000 ขึ้นไป บริษัท ซีเคเค ยูไนเต็ด จากัด
18,000 ขึน้ ไป 8/8 ม.12 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
15,000 ขึน้ ไป เบอร์โทรศัพท์ 033-054999
18,000 ขึน้ ไป ประเภทกิจการ รถยนต์ฟอร์ด
15,000 ขึน้ ไป
13,000 ขึน้ ไป
13,000 ขึน้ ไป
15,000 ขึน้ ไป
15,000 ขึน้ ไป
10,000 - 20,000
10,000 - 15,000

2
4
2
10
5
10

10,000
9,900
9,900
9,900
-

25
1
5
3
5

10,000
12,500
-

บริษทั สยามสไมล์โบรถเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด

560/5 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 085-6959661
ประเภทกิจการ ประกันภัย
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด
185/1 ม.1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-500300
ประเภทกิจการ โรงพยาบาล
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด
179 ม.9 ตบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 093-5695363
ประเภทกิจการ ถังโลหะ
บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จากัด
99 ม.2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-579-660 ต่อ 106
ประเภทกิจการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน พฤษภาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
9 พนักงานติดรถ

เพศ อายุ
ชาย 18 ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา
ม.3 ขึ้นไป

10 พนักงานฝ่ายผลิต
ช่างซ่อมบารุง
หัวหน้าแผนกซ่อม
หัวหน้าส่วนผลิต
เจ้าหน้าทาขาย
เจ้าหน้าที่การตลาด
11 ช่างประจาโรงงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ช/ญ
ช/ญ
ชาย
หญิง
หญิง

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

6
2
1
1
3
2
2
2
2

12 พนักงานฝ่ายผลิต

ช/ญ 18 - 35

ป.6 ขึ้นไป

4

19 - 45
21 - 35
28 - 35
30 - 40
28 - 40
28 - 40
20 - 25
20 - 25
20 - 25

จานวน ค่าจ้าง

3

330

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท ที.ไอ.เอฟ. เมตัลเวิร์ด จากัด
43 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-564874-5
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์โลหะ
บริษัท ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จากัด
111 ม.1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-989555
ประเภทกิจการ เมทัลชีท

10,500
12,000
19,000
- บริษัท ซีเอช.เทอร์โบ จากัด
- ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 038-577391-2
ประเภทกิจการ ผลิตหม้อน้ารถยนต์
- บริษัท เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จากัด

79/16 ม.2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

13 พนักงานดูแลสวน
พนักงานประจาระบบบาบัดน้า

ชาย 35 ขึ้นไป
ชาย 18 ขึ้นไป

ป.6
ปวช. - ปวส.

1
1

-

เบอร์โทรศัพท์ 066-1591994
ประเภทกิจการ โรงกลึง
บริษัท เอฟ.ซี.พี. จากัด
45 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 02-1054349
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสาอาง

14 พนักงานฝ่ายผลิต

ชาย 21 - 30

ม.3 ขึ้นไป

10

สัญาญาจ้างชั่วคราว 4 เดือน

15 พนักงานเย็บจักร

บริษัท ซังโกะ ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
90/3 ม.9 นิคมอุตฯเวลโกรว์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

หญิง 18 ขึ้นไป

16 หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า ช/ญ 25 ขึ้นไป
หัวหน้าหน่วยผลิต
ช/ญ 25 ขึ้นไป
พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ 18 ขึ้นไป
17 พนักงานฝ่ายผลิต

-

ช/ญ 20 ขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

50

ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ป.6 ขึ้นไป

1
1
100

ม.3 ขึ้นไป

-

เบอร์โทรศัพท์ 038-570035
ประเภทกิจการ ชิ้นส่วนรถยนต์
330 บริษัท เอเชีย สปอร์ตส์ กู๊ดส์ (ประเทศไทย) จากัด
45/3 ม.8 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-086135
ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณ์กีฬา
- บริษัท บางคล้าพัฒนา จากัด
- 163/1 ม.1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
330 เบอร์โทรศัพท์ 038-568216 - 220
ประเภทกิจการ แปรรูปสุกร
- บริษัท สยามเดคคอเรทีฟ เซอร์เฟช จากัด
40/2 ม.5 ถ.เกษมราษฎร์พฒ
ั นา ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์ 088-8090809
ประเภทกิจการ ประกอบกิจการซื้อขาย ผลิต อัดประกอบ หินเทียม ทุกประเภท

P. 2

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว

ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน พฤษภาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง เพศ อายุ
18 พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ ชาย 18 - 27

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี

จานวน ค่าจ้าง

5

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
- บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล (มหาชน) จากัด
574 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 063-2194197
ประเภทกิจการ สินเชื่อจักรยานยนต์
10,000 - 20,000 บริษัท สยามสไมล์โบรถเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด
10,000 - 15,000 560/5 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 085-6959661
ประเภทกิจการ ประกันภัย
- บริษัท โตเกียว เอเนซิส (ประเทศไทย) จากัด
- 92 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-086900-2
ประเภทกิจการ ติดตั้งงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก

19 เจ้าหน้าที่การตลาด
เจ้าหน้าที่ธรุ การ

ช/ญ 25 - 30
หญิง 25 - 30

ปวส. - ป.ตรี
ป.ตรี

9
1

20 ช่างประกอบงาน
ผู้ช่วยช่าง
พนักงานคุมเครื่อง

ชาย 18 - 50
ชาย 18 - 50

ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

5
5

ชาย 18 -50

ไม่จากัดวุฒิ

5

ชาย 18 - 50

ไม่จากัดวุฒิ

5

-

ชาย 18 - 50

ไม่จากัดวุฒิ

5

-

ชาย 18 - 50

ไม่จากัดวุฒิ

5

-

ชาย 18 - 32

-

ชาย

ปวช.
10
ไฟฟ้า/อุตสาหกรรม/
ช่างยนต์
18 - 28
ปวส.
13
ไฟฟ้า/อุตสาหกรรม/
ช่างยนต์
18 - 45 ไม่จากัดวุฒิ
20
20 - 45 ไม่จากัดวุฒิ
3
20 - 45 ไม่จากัดวุฒิ
2
20 - 45 ไม่จากัดวุฒิ
3
20 - 45 ไม่จากัดวุฒิ
5
23 - 30
ปวส.
2
ก่อสร้าง / โยธา

-

(ซีเอ็นซี พลาสม่า แก๊ส เลเซอร์)

พนักงานคุมเครื่อง
Cutting Piping Plasma

พนักงานคุมเครื่อง
CNC/มิลลิ่ง/เจาะ
พนักงานคุมเครื่องเลือ่ ย
Cutting bandsaw machine

21 พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานช่าง

22 พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานชั่งตวงสี
พนักงานช่างปรับฉีด
พนักงานทัมเบอร์

ช/ญ
ชาย
ชาย
ชาย
พนักงานขับรถโฟร์ลิฟท์ ชาย
23 โฟร์แมน
ชาย

24 เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่บุคคล

หญิง 20 ขึ้นไป
หญิง 20 ขึ้นไป

ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี

บริษัท ไทยแอโรว์ จากัด
79 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-545111 ต่อ 109
ประเภทกิจการ ผลิตสายไฟชุดประกอบรถยนต์

330 บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จากัด
330 3/3 ม.1 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
9,000 - 12,000 เบอร์โทรศัพท์ 089-2453331
330 ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
330
- บริษัท ฉะเชิงเทรา เอสเทท จากัด
23 ม.2 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-090780
ประเภทกิจการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2
- บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จากัด
1
- 5 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-813444
ประเภทกิจการ แปรรูปผลไม้
P. 3

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว

ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน พฤษภาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
25 ช่าง
ผู้ช่วยช่าง
พนักงานฝ่ายผลิต

เพศ อายุ
ชาย 18 - 40
ชาย 18 - 40
ช/ญ 18 - 45

วุฒิการศึกษา
ปวช. - ปวส.
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

จานวน ค่าจ้าง

2
2
10

-

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท เฮืองนาพลาสติก (ไทยแลนด์) จากัด
29/7 ม.6 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 098-2717674
ประเภทกิจการ ผลิตและจาหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

26 พนักงานฝ่ายผลิต

ช/ญ 18 ขึ้นไป

27 โฟร์แมน
ช่างซ่อมบารุง
เจ้าหน้าที่บุคคล
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ช/ญ
พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ
พนักงานขับรถ
ช/ญ
ช่างติดตั้ง (ประตู,หน้าต่าง) ช/ญ
28 ครูภาษาไทย
ช/ญ
ครูสังคม
ช/ญ
ครูวทิ ยาศาสตร์
ช/ญ
ครูพละ
ช/ญ
ครูปฐมวัย
ช/ญ
29 พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ
ช่างเทคนิค
ชาย

30 วิศวกรคุมงาน

31 เจ้าหน้าที่เวรเปล

18 - 44
18 - 44
18 - 44
23 - 37
23 - 40
18 - 44
18 - 44
18 - 44
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

18 - 35

ชาย 22 ขึ้นไป

ช/ญ 20 ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

10

-

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

2
1
1
1
1
12
3
3
1
2
1
1
2
10
2

-

ป.ตรี

1

-

บริษัท แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์ จากัด

-

118 ม.4 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 094-6689223
ประเภทกิจการ ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

ม.6 ขึ้นไป

5

บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จากัด
1/4 ม.4 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-086467-72
ประเภทกิจการ ผลิตแม่พิมพ์โลหะ
บริษัท อาร์ทรัส จากัด
75/14 ม.6 โกดังบางวัว (กม.40) ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

บอร์โทรศัพท์ 092-9129181
ประเภทกิจการ เคลือบผิวเหล็ก อลูมิเนียม

โรงเรียนเซนต์แอนโทนี
129 ถ.สรรค์ประศาสน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์ 038-511075
ประเภทกิจการ โรงเรียน
บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด
14 ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 062-9899324
ประเภทกิจการ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์

29 ม.3 ถ.สุวนิ ทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

32 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ช/ญ
เจ้าหน้าทีไ่ อทีและสารสนเทศ ช/ญ
หัวหน้าช่างซ่อมบารุง ช/ญ
หัวหน้าบัญชี-การเงิน ช/ญ

22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

1
1
1
1

-

เบอร์โทรศัพท์ 038-812702-19
ประเภทกิจการ โรงพยาบาล
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จากัด
111 ม.9 นิคมอุตฯเกตเวย์ ชิตี้ ต.หัวสาโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์ 038-575731-8
ประเภทกิจการ จาหน่ายแบตเตอรี่ไฟฟ้า
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สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว

ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน พฤษภาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง เพศ อายุ
33 พนักงานแผนกครัวร้อน ช/ญ 18 - 40
พนักงานแผนกเบเกอรี่ ช/ญ 18 - 40
พนักงานแผนกผักผลไม้ ช/ญ 18 - 40
พนักงานแผนกแคชเชียร์ ช/ญ 18 - 40
พนักงานแผนกจัดเรียงสินค้า ช/ญ 18 - 40
พนักงานดูแลศูนย์อาหาร ช/ญ 18 - 40
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันการสูญหาย ชาย 18 - 40
34 พนักงานขับรถ Forklift ชาย 18 ขึ้นไป
พนักงานฝ่ายผลิต
ชาย 18 ขึ้นไป
ช่างไฟฟ้า
ชาย 18 ขึ้นไป
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต ชาย 22 ขึ้นไป
นักเคมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ชาย 22 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ชาย 22 ขึ้นไป
35 พนักงานฝ่ายผลิต
ชาย 18 ขึ้นไป

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

จานวน ค่าจ้าง

2
2
5
5
10
2
2
5
4
1
1
1
1
30

360
360
360
360
360
360
11,000
9,900
330
10,500
330

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
9/1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 087-1377181
ประเภทกิจการ ค้าปลีก

บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้ เคมีคอล จากัด
89 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-570120-4
ประเภทกิจการ เคมีภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรม

บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จากัด
91 ม.5 นิคมอุตฯ เวลโกรว์ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์ 098-4527820 ประเภทกิจการ ถังโลหะ

36 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
เจ้าหน้าที่ QC
จป.วิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ออกแบบ
Sales Co
37 พนักงานเย็บ (บางวัว)
ช่างทอ
พนักงานเย็บถุงใหญ่
38 พนักงานฝ่ายผลิต

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

18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

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

2
4
1
2
2
10
1
10
3
10

-

39 Transport Officer
พนักงานขับรถ 6 ล้อ
พนักงานขับรถ 4 ล้อ

ช/ญ 20 - 35
ชาย 20 - 45
ชาย 20 - 45

ปวช. - ป.ตรี
ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป

1
2
1

-

หญิง 20 ขึ้นไป
ช/ญ
พนักงานประจาล๊อคเกอร์ ชาย
พนักงานแผนกสนาม ช/ญ
ช่างยนต์
ชาย

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

1
1
3
5
1

-

พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า

40 พนักงานต้อนรับ
พนักงานเสริฟ

20 ขึ้นไป

20 - 35
30 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป

20 - 40
18 - 40
20 - 40

บริษัท สุวรรณกิจ แพคเกจจิ้ง จากัด
34/7 ม.20 ต.ศาลาแดง อ.บางน้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์ 038-593068-9
ประเภทกิจการ จาหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก
บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จากัด
37/1 ม.19 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์ 038-834021-5
ประเภทกิจการ ผลิตกระสอบพลาสติกสาน
บริษัท ยูโรเปี้ยน เบเกอรี่ จากัด
51 ม.1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-989617
ประเภทกิจการ ขนมยูโร่คัสตาร์ดเค้ก
บริษัท ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จากัด
155 ม.5 นิคมอุตฯเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์ 038-571551-58
ประเภทกิจการ ขนส่ง
บริษัท ทาวน์แอนด์คันทรี่สปอร์ตคลับ จากัด
88 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.35.5 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์ 038-570234
ประเภทกิจการ สนามกอล์ฟ

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน พฤษภาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
41 จป.วิชาชีพ

เพศ อายุ
ชาย 18 ขึ้นไป
พนักงานขับรถโฟลคลิฟ ชาย 18 ขึ้นไป
พนักงานฝ่ายผลิต/คลัง ช/ญ 18 ขึน้ ไป

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

จานวน ค่าจ้าง

1
5
5

-

42 พนักงานแผนก
ช่างเทคนิคโครงข่าย
หัวหน้าทีมขาย
พนักงานขาย
43 พนักงานฝ่ายผลิต

ชาย 18 - 30

ปวช. ขึ้นไป

4

-

ชาย 20 - 35
ชาย 18 - 35
ช/ญ 18 ขึ้นไป

ปวส.
ม.3 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป

2
6
10

-

44 พนักงานฝ่ายผลิต

ช/ญ 18 ขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

10

-

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท ดั๊กคิง จากัด
49/3 ม.2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 085-4395444
ประเภทกิจการ แปรรูปเป็ด
บริษัท Mss Cable network จากัด
191/78 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 097-0639703
ประเภทกิจการ สื่อสารมวลชน เคเบิลทีวี
บริษัท พี.วี.คาสติ้ง แอนด์ แมชชีน จากัด
1/8 ม.3 ต.หนามแดง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-592368-9
ประเภทกิจการ โรงหล่อหลอมโลหะ
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปชิฟิค จากัด
99/3 ม.11 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์ 033-020800
ประเภทกิจการ ห้องเย็นรับฝากสินค้า

P. 6
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