ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ตุลาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
1 เจ้าหน้าที่ QC/QA

เพศ
ช/ญ
ช่างเครื่องเย็น
ชาย
พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ
พนักงานคลังสินค้า ช/ญ
พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ ชาย
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ช/ญ
2 พนักงานขาย PC
ช/ญ

อายุ
20 - 45
20 - 45
20 - 45
20 - 45
20 - 45
20 - 45
18 - 30

วุฒิการศึกษา
ปวส. - ป.ตรี
ปวช.- ป.ตรี
ป.4 ขึ้นไป
ป.4 ขึ้นไป
ป.4 ขึ้นไป
ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป

3 หัวหน้าฝ่ายผลิต

18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

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

1
1
1
1
1
1
5
5
5

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

5

ช/ญ
วิศวกรแบบและวิศวกรสนาม ช/ญ
เจ้าหน้าที่ QC
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ธรุ การ
ช/ญ
ช่างซ่อมบารุง
ช/ญ
ช่างเชื่อม/ช่าง CNC ช/ญ
พนักงานผลิต
ช/ญ
พนักงานขับรถโม่ปูน ช/ญ
LEADER/พนักงานคลังสินค้า ช/ญ

จานวน ค่าจ้าง

20
20
1,500
50
4
2
3

-

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

380 ห้างหุ้นส่วนจากัด เม้งเฮงดี ทรานสปอร์ต
218 ม.2 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 083-7028928
ประเภทกิจการ ขนส่งสินค้า
- บริษัท เบสท์-แพคคอนกรีต (2) จากัด
- 299 ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว
- จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 083-6991926
- ประเภทกิจการ นับผลิตคอนกรีตอัดแรง
-

(รับ-จ่าย สินค้าสาเร็จรูป)

4 ผู้จัดการแผนกผลิต

ช/ญ 25 - 38

ช/ญ
พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ ช/ญ
พนักงานขายในประเทศ หญิง
พนักงานขายต่างประเทศ หญิง

ช่างเทคนิคประจาเครื่องจักร

18 - 35
18 - 35
18 - 35
18 - 35

5 Campaign Planning ช/ญ 22 ขึ้นไป
and Optimization
Digital Designer
ช/ญ 22 ขึ้นไป
Country Representative ช/ญ 22 ขึ้นไป
Export Sale
ช/ญ 22 ขึ้นไป
(MDF,Hardboard)
เจ้าหน้าที่บัญชี
ช/ญ 20 ขึ้นไป
พนักงานจัดการ
ช/ญ 20 ขึ้นไป
ออเดอร์ต่างประเทศ
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน ช/ญ 22 ขึ้นไป

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส. บัญชี
ปวส.
ป.ตรี

25
5
1
1

-

บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จากัด
99 ม.2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง
- จ.ฉะเชิงเทรา
10,000 เบอร์โทรศัพท์ 038-579660
- ประเภทกิจการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ประสาน
-

1

18,000-20,000

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
187/3 ม.1 ต.บางวัว อ.บางปะกง
1 19,000-25,000 จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 085-8355087
3 20,000-28,000 ประเภทกิจการ ผลิตเยื่อและกระดาษ
3 18,000-20,000
1

12,000-15,000
12,000-15,000

18,000-20,000

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว

P. 1

ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ตุลาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง เพศ อายุ
5 HR Business
ช/ญ 22 ขึ้นไป
Partner Executive
พนักงานจัดส่ง
ช/ญ 22 - 60
พนักงานขับรถโม่ปูน

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี

ไม่จากัดวุฒิ
ขับขี่ ท.3 และ ท.4
ช/ญ 22 - 60 ไม่จากัดวุฒิ
ขับขี่ ท.2

จานวน ค่าจ้าง

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
17,000-20,000 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
187/3 ม.1 ต.บางวัว อ.บางปะกง
20 23,000-35,000 จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 085-8355087
ประเภทกิจการ ผลิตเยื่อและกระดาษ
5 15,000-25,000

6 พนักงานผลิตน้าประปา ชาย 20 - 45

ม.6 - ปวส.

2

7 พนักงานขายเงินสด

ช/ญ 20 - 40

ม.6 ขึ้นไป

4

8 พนักงานคลังสินค้า
พนักงานขับรถ

ชาย 18 - 45
ชาย 18 - 45

ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป

5
3

9 พนักงานคัดไข่ไก่

ช/ญ 25 ขึ้นไป

-

3

บริษัท บิซิเนส เซอร์วสิ เซส อัลไลแอนซ์ (BSA)
สานักงานประปาฉะเชิงเทรา ต.คลองนครเนื่องเขต
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 092-7265595
ประเภทกิจการ บริการน้ามันเชื้อเพลิง
12,000-20,000 บริษัท โอสถสภาเบฟเออเรจ จากัด
9/1 ม.3 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 063-2060899/097-1599246
ประเภทกิจการ จาหน่ายสินค้าน้าดื่ม
331 บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด
- 179 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-571980-2
ประเภทกิจการ ผลิตและจาหน่ายถังเหล็ก
330 คุณ นิรันดร์ หลาเจริญ (ชาติรักษาฟาร์ม)
55/7 ม.3 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉช
10,000-10,500

เบอร์โทรศัพท์ 081-9493541 ประเภทกิจการ คัดไข่

10 พนักงานคานวณกระจก ชาย
พนักงานควบคุมเครือ่ งจักร ชาย
พนักงานติดตามงาน ชาย
พนักงานฝ่ายผลิต
ชาย
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ
ช่างซ่อมบารุง
ชาย
11 พนักงานปฏิบัติการ ชาย

ม.6 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ป.4 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ปวช. - ปวส.
ม.3

2
10
2
20
10
3
150

ชาย 20 - 45

ม.3

150

ชาย 20 - 45

ม.3

150

18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

20 - 45

แผนกเคลือบและทาสี

พนักงานปฏิบัติการ
แผนกเชื่อม
พนักงานปฏิบัติการ
แผนกประกอบ

330

บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลาส จากัด
28/10 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 092-2232041
ประเภทกิจการ ผลิตจาหน่ายกระจกนิรภัย

บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จากัด
8/8 ม.1 ต.คลองประเวส อ.บ้านโพธิ์
330 จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 091-8891853
ประเภทกิจการ จาหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า
330

P. 2
สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว

ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ตุลาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
12 ช่างเทคนิค

เพศ อายุ
ชาย 20 - 29

วุฒิการศึกษา
ปวส.

2

-

6
5
3
5
3
1
1
2
20

-

13 พนักงานบรรจุกระจก
พนักงานขึ้นรูปประจก
พนักงานหลอม
พนักงานเครื่องกล
พนักงานไฟฟ้า
วิศวกรไฟฟ้า (ใบ กว)
14 หัวหน้าแผนกเบเกอรี่
พนักงานแคชเชียร์
พนักงานจัดเรียงสินค้า

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

15

ชาย 18 - 40

ม.3 - ปวส.

2

-

หญิง 22 - 28
ผู้ชว่ ยฝ่ายขายต่างประเทศ หญิง 22 - 28
พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ 18 - 35

ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป

1
2
30

-

ม.3 ขึ้นไป
ปวส. หรือ
เทียบเท่า

5
2

ปวช. - ปวส.
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวช. - ปวส.
ปวช. - ปวส.
ปวช. - ปวส.
ปวช. - ปวส.
ป.4 ขึ้นไป

2
1
1
1
10
2
1
1

พนักงงานประจาห้องล็อคเกอร์ (พ่อบ้าน)

21 - 30
ม.3 ขึ้นไป
21 - 30
ม.3 ขึ้นไป
21 - 30 ม.6 - ปวช (ช่าง)
21 - 30
ปวช. (ช่าง)
21 - 30 ปวส. (ไฟฟ้า)
21 - 30
ป.ตรี
25 ขึ้นไป
ป.ตรี
18 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

จานวน ค่าจ้าง

16 เจ้าหน้าที่ BOL

17 พนักงานฝ่านผลิต

ช/ญ 18 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่วิศวกรรมการผลิต ชาย 25 ขึ้นไป

18 ช่างไฟฟ้าโรงงาน

ชาย
พนักงานขายอะไหล่-เครน ชาย
หัวหน้าแผนกฝ่ายบริการประตู ชาย
ช่างบริการฝ่ายบริการประตู ชาย
ช่างบริการฝ่ายบริการเครน ชาย
ช่างติดตั้งฝ่าย
ชาย
19 ช่างต้นกาลัง
ชาย
พนักงานดูแลสวน
ชาย

21 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
21 ขึ้นไป
35 ขึ้นไป

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จากัด
13/1 ม.2 ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 038-538145
ประเภทกิจการ ชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์
บริษัท กระจกลวดลายไทย จากัด
83 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 062-3263596
ประเภทกิจการ ผลิตกระจกแผ่นลาย

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
21/4 ม.5 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 081-6418262 / 097-0167046
ประเภทกิจการ ค่าส่ง (สินค้าอุปโภคและบริโภค)
บริษัท ทาว์น แอนด์คันทรี่ สปอร์ตคลับ จากัด
88 ม.1 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-562723
ประเภทกิจการ สนามกอล์ฟ
บริษัท โรยัลอิเลคทรอนิคแฟคโทรี่ (ไทยแลนด์) จากัด

20/1-2 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-822404-8
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิค
9,750 บริษัท เอสเอ็ม วีล จากัด
15,000 79 ม.1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 091-4023225
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์
- บริษัท ออลล่า จากัด
- 2/1 ม.4 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 085-8268811
- ประเภทกิจการ ผลิตติดตั้งอะไหล่ เครน ประตู
- บริษัท เอฟ.ซี.พี. จากัด
- 45 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 095-2084241
ประเภทกิจการ อาหาร เครือ่ งสาอาง และขนมขบเคี้ยว

P. 3
สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว

ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ตุลาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
20 ผู้จดั การแผนกขายค้าปลีก
พนักงานขาย/PC
พนักงานคลังสินค้า

เพศ
ช/ญ
ช/ญ
ชาย
ผู้แทนขายกระเบี้อง+สุขภัณฑ์ ช/ญ
แคชเชียร์/ผู้ช่วยแคชเชียร์ หญิง
พนักงานรักษาความสะอาด หญิง
พนักงานรักษาความปลอดภัย ช/ญ
21 เจ้าหน้าที่บุคคล
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ผลิต
ช/ญ
พนักงานขับรถโฟลค์ลิฟท์ ชาย
พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ
22 พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ
พนักงานคลังสินค้า
ชาย

23 Digital Marketing

อายุ
30 - 40
18 - 35
18 - 35
30 - 45
18 - 35
18 - 45
18 - 45

18 - 40
18 - 40

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ป.ตรี ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ป.ตรี
ป.ตรี
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ป.4 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

หญิง 18 - 30

ปวส. ขึ้นไป

22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

จานวน ค่าจ้าง

2
50
10
1
10
2
5
10
2
1
10
20
331
2 331-351

1

-

การตลาด/ที่เกีย่ วข้อง

24 พนักงานฝ่ายผลิต

25 พนักงานเด็กรถ
พนักงาน QC

ช/ญ 18 ขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

200

20 - 40

ไม่จากัด
ม.6 - ปวช.
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ปวช. - ปวส.
ป.6 - ม.6
ปวส. - ป.ตรี

1
1
3
1
20
10
50
50

หญิง 25 ขึ้นไป
ชาย 18 - 40
หญิง 18 - 45

ป.6 ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป

10
2
5

ชาย
หญิง
พนักงานขับรถโฟลค์ลิฟท์ ช/ญ
พนักงานเซ็คงาน
หญิง
พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ
พนักงานควบคุมเครือ่ งจักร ชาย
26 พนักกงานยกสินค้า ชาย
เจ้าหน้าทีต่ รวจนับสินค้า ชาย

27 พนักงานฝ่ายผลิต
ช่างไฟฟ้า
พนักงานเย็บจักร

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

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท ดูโฮม จากัด (มหาชน)
88/8 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 099-0073606
ประเภทกิจการ วัสดุกอ่ สร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

บริษัท ดั๊กคิง จากัด
49/3 ม.2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 038-588117
ประเภทกิจการ แปรรูปอาหารเป็ด
บริษัท ยูโรเปี้ยน เบเกอรี่ จากัด
51 ม.1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 086-3960327
ประเภทกิจการ จากหน่ายขนมปังและเค้ก (ยูโร่)
บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จากัด
5 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-813444
ประเภทกิจการ แปรรูปผลไม้

330 บริษัท คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด
78/19 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-573145
ประเภทกิจการ ชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก
330 บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จากัด
9,900-12,000 82 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
9,000-12,000 เบอร์โทรศัพท์ 083-9887614
ั ฑ์
- ประเภทกิจการ กล่องบรรจุภณ
9,000-12,000

-

บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จากัด
78/3 ม.2 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 021-817151-111
ประเภทกิจการ คลังสินค้าห้องเย็น

-

บริษัท วินเบสท์ พลาสติก อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จากัด

87 ม.1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-570083-5
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
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ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ตุลาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
28 พนักงานเลี้ยงไก่

เพศ อายุ
ช/ญ 20 - 45

วุฒิการศึกษา
ม.3

29 พนักงานฝ่ายผลิต
ช่างซ่อมบารุง

ชาย 21 - 30
ชาย 22 - 30

30 ช่างพิมพ์

ชาย 18 ขึ้นไป

จานวน ค่าจ้าง

20

-

ปวส.
ปวส. - ป.ตรี

4
2

-

10

-

10
1
100

-

ช/ญ 24 - 30
ช/ญ 18 - 40

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

ช/ญ 30 - 40

ป.ตรี ขึ้นไป

1

ชาย 25 ขึ้นไป
ชาย 26 ขึ้นไป
ชาย 18 - 45

ป.ตรี ขึ้นไป
ปวส. - ป.ตรี
ไม่จากัด

1
1
1

33 พนักงานทาความสะอาด หญิง 40 ขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

2

34 พ่อบ้าน/แม่บ้าน
ช่างตัดกระดาษ
พนักงานทั่วไป
ช่างพิมพ์/ช่างปั๊ม

ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ไม่ใช้วฒ
ุ ิ
ไม่ใช้วฒ
ุ ิ
ป.6 ขึ้นไป

1
1
2
1
1
1
1
1
1
5

พนักงานเตรียมงานพิมพ์ ชาย 18 ขึ้นไป

31 เช็คเกอร์คลังสินค้า
พนักงานฝ่ายผลิต
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี/
สมุบัญชี/เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี

วิศวกรรมเครื่องกล
ช่างควบคุมระบบทาความเย็น

32 คนสวน

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
พนักงานประจาเครื่องจักร ช/ญ
เจ้าหน้าที่ QA
ช/ญ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ช/ญ
35 แม่บ้าน
ช/ญ
คนสวน
ช/ญ
รปภ.
ช/ญ

18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

18 - 55

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท เจริญกุลฟาร์ม จากัด
189 ม.5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 081-6419343
ประเภทกิจการ ฟาร์มไก่เนื้อ
บริษัท ไดน่า เมททอล จากัด
101 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-570611-4 ต่อ 231
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จากัด
69/2 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 038-571381-3
บริษัท เอเชียฟาร์มแอนด์ฟูดส์ จากัด
129/1 ม.7 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 033-050570-5 ต่อ 112
ประเภทกิจการ โรงงานชาแหละไก่

-

โรงแรม ที วินเทจ บางคล้า
อ.บางคล้า เบอร์โทรศัพท์ 038-541445
ประเภทกิจการ โรงแรม
10,000 บริษัท บางปะกงริเวอร์ไชด์ คันทรีคลับ จากัด
49 ม.2 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-500500
ประเภทกิจการ สนามกอล์ฟ
- บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จากัด
- นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 6
- 91/7 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 063-9057390
- ประเภทกิจการ สิ่งพิมพ์
12,000 ขึน้ ไป บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้
12,000 ขึน้ ไป เซอร์วส
ิ เซส จากัด
16,000 ขึน้ ไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
เบอร์โทรศัพท์ 081-7034710/088-4227180
ประเภทกิจการ ยาม
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ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ตุลาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
36 เจ้าหน้าที่ธรุ การบุคคล
เจ้าหน้าที่ จป.
แม่บ้านสานักงาน

เพศ
ช/ญ
ช/ญ
หญิง

อายุ
18 - 40
18 - 40

วุฒิการศึกษา
ปวส. ขึ้นไป
ป.ตรี
ป.6 ขึ้นไป

37 ช่างซ่อมบารุง/ช่างไฟฟ้า ชาย 18 ขึ้นไป

ปวช. ขึ้นไป

18 - 40

38 ช่างเทคนิค

ชาย 22 ขึ้นไป

39 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
Process Engineer
ช่างซ่อมบารุง
พนักงานฝ่ายผลิต

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

จานวน ค่าจ้าง

1
1
1

-

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท เอ.พี.ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จากัด
ประจาที่ สาขาบางปะกง ซ.พิมพา
เบอร์โทรศัพท์ 082-9458184
ประเภทกิจการ ขนส่งสินค้า

5

-

บริษัท แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์ จากัด

ปวส.
อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า

5

-

26 - 45
26 - 45
28 - 40
18-45
18-45
26 - 45
26 - 45
26 - 45
18-45
26 - 45
35 - 45

ปวส. - ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.4 ขึ้นไป
ป.4 ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ป.4 ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ป.ตรี

1
1
2
15
10
1
2
2
10
1
1

-

41 พนักงานคุมเครื่องจักร ชาย 23 ขึ้นไป
พ่อบ้านโรงงาน
ชาย 25 ขึ้นไป
แม่บ้านโรงงาน
ช/ญ 25 ขึ้นไป

ปวช. - ปวส.
ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป

2
1
1

-

42 ช่างซ่อมบารุง
ช่างไฟฟ้า
ช่างควบคุมเครื่อง
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟ้า
พนักงานขับรถ

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

1
1
1
1
1
1

-

พนักงานประกอบงานอลูฯ
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
โฟร์แมนควบคุมงานติดตั้ง

หัวหน้าไลน์การผลิต
พนักงานติดตั้งงานอลูฯ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
40 ผู้จัดการฝ่ายบริการ
และซ่อมบารุง

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

19 - 30
19 - 30
19 - 30
22 - 30
22 - 30
18 ขึ้นไป

118 ม.4 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 094-6689223
ประเภทกิจการ ธุรกิจสุขภาพครบวงจร
บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด
สาขาตรงตลาดสุวนิ ทวงค์
เบอร์โทรศัพท์ 038-545400 ต่อ 2102
ประเภทกิจการ อิเล็ค
บริษัท อาร์ทรัส จากัด
โกดังบางวัวก้าวหน้า (กม.40) ขาเข้ากรุงเทพ
ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 092-9129181
ประเภทกิจการ เคลือบผิวเหล็ก อลูมิเนียม

บริษัท มาช 1 อิควิปเม้นท์ เซอร์วสิ จากัด
155 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-571551-8
ประเภทกิจการ ให้บริการกระจายสินค้าโดยรถยก
บริษัท สวอน สยาม คอร์ปอเรชั่น จากัด
5/1 ม.7 ต.บางพระ อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 081-9493098
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จากัด (มหาชน)
160 ม.14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-090832-35
ประเภทกิจการ เหล็ก
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ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ตุลาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
43 พนักงานฝ่ายผลิต

เพศ
ช/ญ
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ
พนักงานจัดส่ง
ช/ญ
พนักงานขับรถหกล้อ ชาย
44 พนักงานฝ่ายผลิต
ชาย

อายุ
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

21 - 40

45 พนักงานฝ่ายผลิต

ช/ญ 18 - 45

46 พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงาน QA

18 - 38
20 - 30
22 - 35
22 - 35
20 - 32
20 - 32
20 - 35

ชาย
ช/ญ
ช่างไฟฟ้า (ซ่อมเครือ่ งจักร) ชาย
เจ้าหน้าที่ธุรการคีย์ข้อมูล หญิง
พนักงานคลังสินค้า
ชาย
พนักงานจัดส่ง (ติดรถ) ชาย
พนักงานบรรทุก
ชาย
47 พนักงานฝ่ายผลิต
ชาย

21 ขึ้นไป

48 Transport Executive ช/ญ 20 - 35

วุฒิการศึกษา
ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

จานวน ค่าจ้าง

5
1
1
1
5

ไม่จากัดวุฒิ

10

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

30
5
2
2
10
2
2
1

ป.ตรี

1

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
- บริษัท อลูเม็ท จากัด
- ซอยวัดบางเกลือ เข้ามาในซอยประมาณ 1 กิโลเมตร
- เบอร์โทรศัพท์ 038-830456-7
- ประเภทกิจการ ผลิตอลูเมียม
- บริษัท โตโยโตมิ ออร์โต้พาร์ท (ประเทศไทย) จากัด
ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม TFD ท่าสะอ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 092-5573865
ประเภทกิจการ อะไหล่รถยนต์
550 - 600 บาท บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จากัด
3/3 ม.1 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 089-2453331
ประเภทกิจการ เครื่องอัดรูปจากแม่พิมพ์พลาสติก
- บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จากัด
- 139 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
- จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 038-545888
ั ฑ์ชนิดอ่อน
- ประเภทกิจการ ซองบรรจุภณ
- บริษัท พลูตัส (ประเทศไทย) จากัด
อยู่ใน นิคมฯ เวลโกรว์
90/26 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 086-7879351
ปะเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เหล็ก
- บริษัท ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย. 12
ถนนบางนา-ตราด กม.36 เบอร์โทรศัพท์ 038-571551

ประเภทกิจการ ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
49 พนักงานฝ่ายผลิต

50 เจ้าหน้าที่บัญชี
ผู้ช่วยช่างธุรการ
พ่อบ้าน
พนักงาน QC

ช/ญ 18 - 35

ช/ญ 18 ขึ้นไป
ชาย 18 ขึ้นไป
ชาย 18 ขึ้นไป
หญิง 18 ขึน้ ไป

ม.3 ขึ้นไป

ปวส.
บัญชี
ม.3 ขึ้นไป
ไม่จากัดวุฒิ
ม.6 ขึ้นไป

10

9,900-10,350 บริษัท เอ็มไอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จากัด

1

-

1
1
1

-

ต.ศาลาแดง อ.บางน้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 084-3620928
ประเภทกิจการ ผลิตแอร์คอมเพรสเซอร์
บริษัท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จากัด
178-179,179/1 ม.1 ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 096-7600502
ประเภทกิจการ ผลิตของเล่นพลาสติก
P. 7

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว

ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ตุลาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
51 พ่อบ้าน

เพศ อายุ
ชาย 18 ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา
ป.4 ขึ้นไป

จานวน ค่าจ้าง

1

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
- บริษัท ยูนิซัน จากัด
ซอยตลาดปองพล
เบอร์โทรศัพท์ 080-4409364
ประเภทกิจการ ผลิตยารักษาโรค
12,000-30,000 บริษัท บิก
๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
12,000 - 30,000 สาขา ห้างสรรพสินค้าโรบินสันฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 063-2026987 / 063-2026986
ประเภทกิจการ ร้านขายกล่อง
- บริษัท สตาร์ ทรัค แอนด์ บัส จากัด
- 49/9 ม.16 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
- จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 038-086781
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
สาหรับยานยนต์
- วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
12 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 081-5763344
ประเภทกิจการ สถานศึกษาของรัฐบาล
- บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จากัด
98 ม.1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉช
เบอร์โทรศัพท์ 038-086911-15
ประเภทกิจการ อุตสาหกรรมยานยนต์
330 บริษัท โรยัล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด
16,000 ขึน้ ไป 35 ม.4 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

52 พนักงานขายประจาร้าน ช/ญ 18 - 35
พนักงานบริการดิจติ อลปริ้นท์ ช/ญ 18 - 35

ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป

10
10

53 ช่างประกอบเชื่อม
ชาย 22 - 40
ช่างประจาเครื่องจักร ชาย 22 - 40
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน หญิง 23 - 35
ช่างประจาหุ่นยนต์ (เชื่อม) ชาย 22 - 40

ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป

2
1
1
1

54 แม่บ้าน

หญิง 25 - 45

ป.4 ขึ้นไป

1

55 พนักงานฝ่ายผลิต

ชาย 20 - 35

ม.6 ขึ้นไป

15

56 พนักงานฝ่ายผลิต
วิศวกร
ล่ามภาษาจีน
57 เซ็คเกอร์คลังสินค้า/
หัวหน้าคลังสินค้า
สัตวบาลประจาฟาร์ม

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

24 - 30

ป.6 ขึ้นไป
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.6 - ปวส.

100
3
3
1

ช/ญ 23 - 30
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ ช/ญ 30 - 40

ปวส. ขึ้นไป
ป.ตรี

4
1

-

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

1
1
1
100
10
3
3
1

-

18 - 35
24 ขึ้นไป
24 ขึ้นไป

16,000 ขึน้ ไป เบอร์โทรศัพท์ 038-521261 ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์

-

สมุบัญชี/เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี

วิศวกรรมเครื่องกล

ชาย
ช่างควบคุมระบบทาความเย็น ชาย
ผู้จดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคล ช/ญ
พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ
58 พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ชาย
ช่างซ่อมบารุง
ชาย
พนักงาน QC
ชาย

25 ขึ้นไป
26 ขึ้นไป
40 ขึ้นไป

18 - 40
18 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป

บริษัท เอเซียฟาร์มแอนด์ฟูดส์ จากัด
129/1 ม.7 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 033-050570-5 ต่อ 112
ประเภทกิจการ โรงงานชาแหละไก่

บริษัท วิบูลย์วฒ
ั นอุตสาหกรรม จากัด
3/1 ม.15 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 038-086285-7
ประเภทกิจการ แผ่นวีวา่
P. 8

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว

ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ตุลาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
59 พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานโหลดสินค้า

เพศ
ชาย
ชาย
พนักงานขับรถโฟลค์ลิฟท์ ชาย

อายุ
18 - 40
21 - 40
21 - 40

วุฒิการศึกษา
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

หญิง 21 - 25

61 เจ้าหน้าที่ชา่ งคอมพิวเตอร์ ช/ญ 18 ขึ้นไป

จานวน ค่าจ้าง

20
5
5

-

ปวช. - ปวส.

1

-

ปวส. ขึ้นไป

2

-

ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ปวส.
โยธา /เครื่องกล
พนักงานควบคุมคุณภาพ ชาย 18 - 35
ปวส.
63 พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ 20 - 40
ป.6 ขึ้นไป

10
1
1

-

1
10

-

64 พนักงานควบคุม
เครื่องเชื่อม Robot

60 เจ้าหน้าที่ธรุ การ

62 พนักงานฝ่ายผลิต
ชาย 18 - 35
พนักงานขับรถส่งสินค้า ชาย 18 - 35
ช่างซ่อมบารุง
ชาย 18 - 35

ชาย 18 - 40

ม.3 ขึ้นไป

6

-

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ชาย 18 - 40

ม.3 ขึ้นไป

2

-

65 ช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ชาย 25 ขึ้นไป
ช/ญ 25 ขึ้นไป

ปวช. - ปวส.
ป.ตรี

5
2

-

66 เจ้าหน้าที่การตลาด

ช/ญ 25 - 40

ป.ตรี

1

-

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท โคโนอิเกะ โซตัส-เวนเจอร์ จากัด
ปฏิบัติงานที่บริษัท P&G เวลโกวล์
ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 080-2211589
ประเภทกิจการ คลังสินค้า
บริษัท ข้าวรัชมงคล จากัด
ต.หัวสาโรง อ.แปลงยาว
จ. ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-575041
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์ข้าว
ร้านแอดไวซ์ฉะเชิงเทรา
สาขา A003 (ใกล้โรงหนังกิตติ)
86/32-33 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-513285
ประเภทกิจการ ร้านขาย และซ่อม
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จากัด
39/1 ม.1 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 063-8655595
ประเภทกิจการ สายไฟฟ้า
บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 5
เบอร์โทรศัพท์ 081-6439389
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์ใส่กรอก
บริษัท เกียรติเจริญ ซิตี้พาร์ท จากัด
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 098-8254319
ประเภทกิจการ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
บริษัท โซรอน ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
88-89 ม.13 ต.ศาลาแดง อ.บางน้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 083-0383129
ประเภทกิจการ ขายปลีก ขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัท ทิพย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
72/33-34 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 065-7290424
ประเภทกิจการ ประกันวินาศภัย
P. 9

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว

ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ตุลาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
67 พนักงานฝ่ายผลิต

เพศ อายุ
ชาย 18 ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา
ม.3 ขึ้นไป

68 พนักงานขาย
พนักงานการตลาด
แม่บ้าน
พนักงานบัญชี
69 แม่บ้าน
ประจาโรงงาน

ช/ญ
ช/ญ
หญิง
หญิง
หญิง

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

5
2
2
2
2

70 เจ้าหน้าที่ STORE

หญิง 23 - 35

ปวส.
บริหารธุรกิจ

1

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

1
3
2
1
1
20
10
2
1
1

71 พนักงานเด็กรถ
พนักงาน QC

ชาย
หญิง
พนักงานขับรถโฟลค์ลิฟท์ ช/ญ
ผู้จัดการบุคคล
ช/ญ
พนักงานเซ็คงาน
หญิง
พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ
พนักงานควบคุมเครือ่ งจักร ชาย
พนักงานคีย์ข้อมูล
หญิง
72 พ่อบ้านดูแลสวน
ชาย
Store Operator
ชาย

25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
35 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป

35 - 53

18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
35 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

35 - 50
24 - 30

จานวน ค่าจ้าง

10

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
- บริษัท ไพโอเนียร์ อินดัสเทรียล จากัด
ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-562888 ต่อ 112,114
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
- บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทรา ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
- 98 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 038-500900
- ประเภทกิจการ โชว์รูมรถยนต์
- บริษัท เพาเวอร์เทค 2004 จากัด และ
บริษัท เพาเวอร์เทค เอ็นจิ้น แอสเซมบลี จากัด
ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 081-9451796
ประเภทกิจการ ผู้ผลิตเครื่องยนต์สาหรับรถยนต์
13,000 บริษัท ไทย ชิน ฟู เอนเตอร์ไพรส์ จากัด
8/1 ม.10 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 086-3556820
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
330 บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จากัด
9,900-12,000 82 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
9,000-12,000 เบอร์โทรศัพท์ 083-9887614
ั ฑ์
- ประเภทกิจการ กล่องบรรจุภณ
9,000-12,000

-

บริษัท นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จากัด
8/5 ม.7 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-578736-8
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์โลหะและชิ้นส่วนโลหะยานยนต์

73 ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่การตลาด

ชาย 18 ขึ้นไป
หญิง 25 - 35

ไม่จากัดวุฒิ
ปวส.

2
1

-

74 พนักงานฝ่ายผลิต

ช/ญ 20 - 40

ม.3 ขึ้นไป

10

-

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท เซ็นเตอร์ จากัด
37/10 ม.11 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 086-3341351
บริษัท รอยัล ชาร์ปเพนนิ่ง จากัด
(แถววัดเนินไร่)
279 ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 096-8878249
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ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ตุลาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง เพศ อายุ
75 พนักงานคุมเครื่องจักร ชาย 22 ขึ้นไป
มีประสบการณ์

วุฒิการศึกษา
ปวช. - ปวส.
ทุกสาขา
ปวส. ขึ้นไป

จานวน ค่าจ้าง

12

-

1

-

76 โฟร์แมน

ชาย 21 - 28

77 ช่างเชื่อม
ผู้ช่วยช่าง

ชาย 21 ขึ้นไป ม.6 - ปวช. (ช่าง)
ชาย 21 ขึ้นไป ม.6 - ปวช. (ช่าง)

5
5

-

78 หัวหน้าแผนก QA/QC
โฟร์แมน QA/QC
เจ้าหน้าที่ธรุ การ
แผนกคลังสินค้า
79 ผู้ช่วยวิศวกร
เจ้าหน้าที่ธรุ การ
ช่างเขียนแบบ

ชาย 22 ขึ้นไป
ชาย 22 ขึ้นไป
หญิง 22 ขึน้ ไป

1
1
1

-

ป.ตรี ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป

ประเภทกิจการ ชิน้ ส่วนยานยนต์และชิน้ ส่วนคูโบต้า

ช/ญ 22 - 35
ช/ญ 22 - 27
ช/ญ 23 - 35

ปวส. ขึ้นไป
ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี

3
1
4

-

ช/ญ 22 - 40

ม.6 ขึ้นไป

1

-

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1

-

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

80 ล่ามภาษาจีน

81 พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานจัดส่งสินค้า

ช/ญ
ช/ญ
พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า ช/ญ
พนักงานแพ็คกิ้ง
ช/ญ
พนักงานทั่วไป
ช/ญ
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ ช/ญ
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ช/ญ
หัวหน้าแผนกบัญชี
ช/ญ
หัวหน้าแผนกการเงิน ช/ญ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ช/ญ
หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ ช/ญ
เจ้าหน้าที่บัญชี
ช/ญ
ผู้ช่วยช่าง
ช/ญ
หัวหน้าแผนกจป.วิชาชีพ ช/ญ
82 พนักงานประจาร้าน ชาย
ประจาสาขาฉะเชิงเทรา

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จากัด
(นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์)
เบอร์โทรศัพท์ 038-500135
บริษัท ฉะเชิงเทรา เอสเทท จากัด
23 ม.2 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-090780
บริษัท บีเอสเอส โซลูชั่น (1978) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ซอยวัดพิมพ์พาวาส)
เบอร์โทรศัพท์ 095-0574774
บริษัท ไทยคิน แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
84/15-16 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 038-134346-8

20 - 40
20 - 40
20 - 40
20 - 40
20 - 40
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป

บริษัท โซคอนเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
65 ม.4 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 064-0963580
ประเภทกิจการ แปรรูปเหล็ก
บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จากัด
8/8 ม.1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 06-61151908
ประเภทกิจการ ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
บริษัท เค เค โกลฟ (ประเทศไทย) จากัด
47/4-5 ม.1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 089-6100044
ประเภทกิจการ ถุงมือแพทย์

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จากัด
สาขาฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 037-452068
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนหมู ไก่
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ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ตุลาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
83 เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่
ขายและดูแลลูกค้า
ช่างเทคนิค
ผู้ช่วยช่างเทคนิค
84 ช่างยนต์

เพศ อายุ
ช/ญ 18 - 35

ชาย
ขาย
ชาย
เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด/บัญชี หญิง

88 เจ้าหน้าที่บัญชี

จานวน ค่าจ้าง

10

25 - 35

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

5
5
1
1

23 - 40
26 - 40
28 - 40
30 - 45
18 - 53
18 - 53
18 - 53
18 - 45

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

15
10
3
4
5
5
5
5

ช/ญ 18 ขึ้นไป
ช/ญ 18 ขึ้นไป
ช/ญ 18 ขึน้ ไป

ปวช. ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

1
8
1

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

1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
20
10

85 หัวหน้าช่าง และช่างเทคนิค ชาย
หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการ ช/ญ
ผู้ประสานงานหน่วยงาน ช/ญ
ผู้จัดการประจาหน่วยงาน ช/ญ
พนักงาน รปภ.
ช/ญ
แม่บ้าน
ช/ญ
คนสวน
ช/ญ
86 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ช/ญ

87 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
พนักงานส่งพิซซ่า
พนักงานแคชเชียร์

วุฒิการศึกษา
ม.6 ขึ้นไป

หญิง
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ช/ญ
R&D Engineer
ช/ญ
QE
ช/ญ
ช่างซ่อมบารุง
ชาย
89 ช่างกลึง CNC
ชาย
ช่าง CNC
ชาย
พนักงานบุคคล/บัญชี หญิง
พนักงาน QC/QA
ช/ญ
พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ
90 พนักงานฝ่ายผลิต
ชาย
พนักงานขับ F/L
ชาย

18 - 35
18 - 35
18 ขึ้นไป

22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป

18 - 35
18 - 35

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
- บริษัท ทรู จากัด
1146 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 090-9042280
- ประเภทกิจการ สื่อสารคมนาคม
- บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท เซ็นเตอร์ จากัด
- 37/10 ม.11 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 086-3341351
ประเภทกิจการ ซ่อม ขาย เช่า โฟล์คลิฟท์
15,000 ขึน้ ไป บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ
- ฟาซิลิตี้ เซอร์วสิ จากัด
- ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
- ตรงข้ามโรงเรียนพุทธรังษี หรือวัดลาดขวาง
- เบอร์โทรศัพท์ 081-7034710
- ประเภทกิจการ งานบริการ
- บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จากัด
พื้นที่ ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 092-2697378
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค
- บริษัท The Pizza Company จากัด
- สาขาพนมสารคาม
- (ตรงข้ามร้านทองสุวรรณภูม)ิ
เบอร์โทรศัพท์ 082-4892145
- บริษทั จอยน์ชุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จากัด
- 68 ม.18 ต.ศาลาแดง อ.บางน้าเปรี้ยว
- จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 063-3939060
- ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์
12,000 บริษัท สยาม เค.เอส.พรีชิชั่น จากัด
12,000 113 ม.2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
12,000 เบอร์โทรศัพท์ 081-5584203 / 038-587128-9
10,000 ประเภทกิจการ ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครือ่ งจักร
330
340 บริษทั ไลเน็กซ์อันเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด
340 214 ม.7 ต.หัวสาโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 092-5528720
ประเภทกิจการ การขนส่งสินค้า คลังสินค้า
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