ตําแหน่งงานว่างประจําเดือน มีนาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
1 เจ้าหน้าที่ QC
ช่างไฟฟ้าและซ่อมบํารุง
พนักงานฝ่ายผลิต

2 ช่างซ่อมบํารุง

เพศ อายุ
ช/ญ 20 - 45
ช/ญ 20 - 45
ช/ญ 20 - 45

วุฒิการศึกษา
ปวส. - ป.ตรี
ปวส. - ป.ตรี
ไม่จํากัดวุฒิ

ชาย 25 - 35

ปวส. ไฟฟ้า

3 หัวหน้า Import Export ช/ญ 25 ขึ้นไป
หัวหน้าจัดซื้อ
ช/ญ 25 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ช/ญ 20 ขึ้นไป
ผู้จัดการบัญชี/การเงิน ช/ญ 25 ขึ้นไป
4 พนักงานฝ่ายผลิต
ชาย 20 - 25

5 Sales Exective

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

จานวน ค่าจ้าง

10
3
1,000

-

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

1

-

บริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จํากัด

1
1
1
1
10

ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี เคมี/เทคโนโลยีการพิมพ์ 1
วัสดุศาสตร์/พอลิเมอร์

R&D Technician

ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี เคมี/เทคโนโลยีการพิมพ์ 1
วัสดุศาสตร์/พอลิเมอร์

พนักงานคลังสินค้า

ชาย 20 - 35

ม.3 - ปวส.

1

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-575069
ประเภทกิจการ ชิ้นส่วนยานยนต์
30,000 ขึน้ ไป บริษัท โซลานา สมาร์ท ไลต์ติ้ง จํากัด
20,000 ขึน้ ไป 268 ม.7 ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
15,000 ขึน้ ไป เบอร์โทรศัพท์ 066-1130811
60,000 ขึน้ ไป ประเภทกิจการ ผลิตหลอดไฟ
350 บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
90/3 ม.6 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-540248-9
ประเภทกิจการ นําเข้าส่งออก ประตูหน้าต่าง
- บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จํากัด
124 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร
- ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-571488 ต่อ 242
-

สามารถขับรถโฟล์คคลิฟท์

6 พนักงานฝ่ายผลิต

ไฟฟ้าแบบยืนได้
หญิง 18 - 40
ม.3

10

7 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ
พนักงานยกสินค้า

ชาย
ชาย

1
2

ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ

1
2

8 พนักงานสโตร์
พนักงาน QA
พนักงาน Packing
ช่างซ่อมบํารุง
ช่างไฟฟ้า
พนักงานฝ่ายผลิต

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

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

ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ปวช.
ม.3

5
2
2
3
2
10

332 บริษัท ไทยแพกซ์ แมนูแฟคทอรี่ จํากัด
5/2 ม.5 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-583037
ประเภทกิจการ ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
12,000 บริษัท มีนาฟท์ จํากัด
9,000 105/17 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 086-8789842
ประเภทกิจการ คลังสินค้า
- บริษัท ศิริเอกลักษณ์ อุตสาหกรรม จํากัด
- 2/2 ม.2 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์
- จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 038-587428
- ประเภทกิจการ ผลิตอะไหล่รถทางการเกษตร
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สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว

ตําแหน่งงานว่างประจําเดือน มีนาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
9 หัวหน้างาน

เพศ อายุ
ช/ญ 25 ขึ้นไป

10 พนักงานฝ่ายผลิต

ช/ญ 18 ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา
ปวช.ขึ้นไป
เทียบเท่า
ไม่จํากัดวุฒิ
ปวส. ขึ้นไป
เทียบเท่า
ปวส. ขึ้นไป
เทียบเท่า
ปวส. ขึ้นไป
เทียบเท่า
ป.6 ขึ้นไป

11 พนักงานขับรถ

ชาย 20 ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

3

-

ช/ญ 18 ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

3

-

12 พนักงานตรวจสอยสต๊อก หญิง 21 ขึ้นไป
- มีบุคคลค้าํ ประกัน
- ภาษาอังกฤษพอใช้

ม.3 ขึ้นไป

1

-

PRODUCTION SUPERVISOR

ช่างหุ้มงาน โซฟา
เจ้าหน้าทีบ่ คุ คล/ธุรการ

ช/ญ 18 ขึ้นไป
ช/ญ 22 ขึ้นไป

และจัดซื้อ
เจ้าหน้าทีธ่ รุ การขายและผลิต

ช/ญ 22 ขึ้นไป

พนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ ช/ญ 22 ขึ้นไป

จานวน ค่าจ้าง

1

-

1
1

-

1

-

1

-

10

-

มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป

พนักงานขาย

13 เจ้าหน้าที่ธรุ การ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
แม่บ้าน
คนสวน

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

20 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป

ปวช. - ปวส.
ป.ตรี

1
1
10
5

14 หัวหน้าการบัญชี
พนักงานบัญชี
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
พนักงาน QC
แม่บ้าน
พนักงานฝ่ายผลิต
15 พนักงานขาย
เจ้าหน้าที่ธรุ การ

ช/ญ
ช/ญ
ชาย
ช/ญ
หญิง
ช/ญ
ช/ญ
หญิง

30 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3 - ปวส.
ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ
ม.3 - ป.ตรี
ม.3 - ป.ตรี

1
1
1
3
1
10
5
1

18 - 30
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท ฟายน์ไลน์ อินดัสทรี จํากัด
99 ม.2 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 081-8348924
ประเภทกิจการ ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออก

บริษัท คอมบีแพ็ค จํากัด
116 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 038-571350-5
ประเภทกิจการ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
บริษัท จิตตานิช แปดริ้ว จํากัด
11 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-511286

บริษัท ศรีสยามกลการ จํากัด
16-18 ม.13 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-090989
ประเภทกิจการ จําหน่ายอะไหล่รถทุกประเภท
12,000 - 13,000 หจก.พีเอ็นดี อีโค่คลีนนิ่ง
15,000 259 ม.11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว
330 จ.ฉะเชิงเทรา
380-400 เบอร์โทรศัพท์ 033-021128
ประเภทกิจการ รับจ้างทําความสะอาด
- บริษัท รวมปัญญาการช่าง จํากัด
- 99 ม.5 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง
- จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 033-050591-3
- ประเภทกิจการ งานโรงกลึง เครื่อง CNC,MCC
12,000 ขึน้ ไป บริษัท บลู บิวเดอช์พลัส จํากัด
12,000 ขึน้ ไป 260 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 092-9925484
ประเภทกิจการ รับเหมา ค้าวัสดุก่อสร้าง
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สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว

ตําแหน่งงานว่างประจําเดือน มีนาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
16 พนักงานฝ่ายผลิต
จป.วิชาชีพ

เพศ อายุ
ช/ญ 20 - 35
ช/ญ 20 - 35

17 เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบํารุง
ช่างไฟฟ้า
ช่างกลโรงงาน
พนักงานฝ่ายสโตร์
พนักงานฝ่ายผลิต
18 ช่างปรับฉีดพลาสติก

ช/ญ
ชาย
ชาย
ช/ญ
ชาย
ชาย
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ
พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ
พนักงาน รปภ.
ช/ญ
19 พนักงานขาย
ช/ญ

20 Graphic Deslgner
เจ้าหน้าที่การตลาด
พนักงานบัญชี
พนักงานเช็คสต๊อก

25 - 35
25 - 35
25 - 35
25 - 35
25 - 35
18 - 35
18 - 35
18 - 35
18 - 35
18 ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา
ม.3 ขึ้นไป
ป.ตรี

จานวน ค่าจ้าง

10
1

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

1
1
1
1
2
10
5
10
5
2

1
2
2
2
1
10

ช/ญ
ช/ญ
หญิง
หญิง
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด ช/ญ
21 พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ

18 ขึ้นไป

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

22 พนักงานคุมเครื่องจักร
พนักงานคุณภาพ
พนักงานขับโฟร์คลิฟท์
พนักงานฝ่ายผลิต

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

20 - 35
20 - 30
20 - 30
20 - 30

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

2
5
2
20

ชาย
ชาย
พนักงานซ่อมบํารุงทั่วไป ชาย
พนักงานช่างไฟฟ้า
ชาย

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

ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ
ไม่จํากัดวุฒิ

10
3
3
1

23 พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่านสโตร์

21 - 30
21 - 30
21 - 30
21 - 30
21 - 30

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
- บริษัท ชอร์ค จํากัด
- 51/4 ม.1 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 033-050470
ประเภทกิจการ อุปกรณ์ถ่ายความร้อน
- บริษัท เอเชียฟิชเชอรี่ อินดัสตรี่ จํากัด
- 182 ม.12 ต.บางวัว อ.บางปะกง
- จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 038-531754
330 ประเภทกิจการ ผลิตเชือก, แห, อวน
- บริษัท ไพโอเนียอินดัสเตรียล จํากัด
- 102 ม.2 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 038-562888
- ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
350 - 450 ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแตก
อ.บางปะกง
เบอร์โทรศัพท์ 098-3452806
ประเภทกิจการ ร้านก๋วยเตี๋ยว
- บริษัท ศรีสยามกลการ จํากัด
- 16-18 ม.13 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง
- จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 038-090989
- ประเภทกิจการ จําหน่ายอะไหล่รถยนต์
- บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จํากัด
ซอยวัดพิมพาวาส ข้างนิคมเวลโกรว์
เบอร์โทรศัพท์ 089-2453331
- บริษัท วี.ซี.เอส (ไทยแลนด์)
- 8 ม.3 ต.หนองจอก อ.บางน้ําเปรี้ยว
- จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 038-578528-30
ประเภทกิจการ ผลิตและประกอบเครื่องจักรกล
- บริษัท ศิริเอกลักษณ์ อุตสาหกรรม จํากัด
- 2/2 ม.2 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์
- จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 038-587428
ประเภทกิจการ ผลิตอะไหล่รถทางการเกษตร
P. 3

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว

ตําแหน่งงานว่างประจําเดือน มีนาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
24 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
อาคารสถานที่

เพศ อายุ
ชาย 23 ขึ้นไป

หัวหน้าแผนกบริการประตู ชาย 23 ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา
ป.4 ขึ้นไป

จานวน ค่าจ้าง

1

-

1

-

ปวช. - ป.ตรี
5
ไฟฟ้า / สาขาที่อื่นๆ
ปวช. - ป.ตรี
5
ปวช. - ป.ตรี
3
ปวช. - ป.ตรี
5
เครื่องกล / ไฟฟ้า
ป.4 ขึ้นไป
1
ปวส. - ป.ตรี
3
ไฟฟ้า/อุตสาหกรรม
ปวส. - ป.ตรี
6
ม.3 ขึ้นไป
2
ปวช. ขึ้นไป
1
ม.6 ขึ้นไป
5
ม.3 ขึ้นไป
1
ม.3 ขึ้นไป
5
ม.3 ขึ้นไป
2
ม.3 ขึ้นไป
2
ไม่จํากัดวุฒิ
10

-

ป.ตรี
ไฟฟ้า/เครื่องกล/อุตฯ

หัวหน้าชุดแผนบริการประตู

ชาย 23 ขึ้นไป

ช่างบริการประตู
ช่างบริการเครน

ชาย 23 ขึ้นไป
ชาย 23 ขึ้นไป
ช่างติดตั้งประตู /สะพาน ชาย 23 ขึน้ ไป
ช่างเชื่อม
พนักงานขาย

ชาย 25 ขึ้นไป
ช/ญ 25 ขึ้นไป

ช/ญ
25 ผู้ช่างช่างพิมพ์ Sheet ชาย
เจ้าหน้าที่เช็กเกอร์
หญิง
พนักงาน QC
ช/ญ
รปภ.
ชาย
พนักงานฝ่ายผลิต
ชาย
พนักงานขับรถส่งของ ชาย
พนักงานติดรถส่งของ ชาย
26 พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ

25 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

27 พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานจัดงานขาย

18 - 50
18 - 50
18 - 50
18 - 50
18 - 50
18 - 40

ป.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป

10
1
2
2
2
10

29 พนักงานคลังสินค้า

ชาย 22 - 35

ม.3 ขึ้นไป

10

เจ้าหน้าทีส่ นับสนุนงานขาย

ช/ญ
ช/ญ
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ชาย
ช่างตั้งแม่พิมพ์
ชาย
ช่างซ่อมบํารุง
ชาย
28 พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท อออล่า จํากัด (มหาชน)
2/1 ม.4 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 085-8268811
ประเภทกิจการ การติดตั้งเครื่องจักรอุตสากรรม

-

บริษัท ศิริวฒ
ั นาอินเตอร์พริ้นท์ จํากัด (มหาชน)
14/8 ม.12 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-532000
ประเภทกิจการ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

บริษัท หยูทัวร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
77/7-15 ม.1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 085-0094680
บริษัท ออโต้ เมททอล พาร์ท จํากัด
10/3 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-577901

330
330
330
330
330 ประเภทกิจการ ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
- บริษัท ยูโรเปี้ยน เบเกอรี่ จํากัด
51 ม.1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-989617
ประเภทกิจการ ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก, มาร์เบิ้ลเค้ก
- บริษัท เอสที โกลบอล อินดัสตรี้ส์ จํากัด
36 ม.4 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-595983
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สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว

ตําแหน่งงานว่างประจําเดือน มีนาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
30 พนักงาน SETPART
พนักงานฝ่ายผลิต
เจ้าหน้าที่บัญชี

เพศ อายุ
ชาย 18 ขึ้นไป
ช/ญ 18 ขึ้นไป
ช/ญ 18 ขึน้ ไป

31 ช่างยานยนต์และขับรถบัส
เจ้าหน้าที่ชั่งวัตถุดิบ
พนักงานคลังสินค้า
นักวิทยาศาสตร์
พนักงานขับรถบัส
เภสัชกร
32 พนักงานฝ่ายผลิต

ชาย
ชาย
ช/ญ
ชาย
ชาย
ช/ญ
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต ช/ญ
เจ้าหน้าที่ QA/R&D ช/ญ
เจ้าหน้าที่บัญชี/จัดซื้อ/คลังสินค้า ช/ญ
ช่างพิมพ์กราเวียร์
ช/ญ
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ช/ญ
เจ้าหน้าที่กราฟิก
ช/ญ
33 ช่างเทคนิคประจําเครื่องจักร ช/ญ

วุฒิการศึกษา
ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
21 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
24 ขึ้นไป
18 - 35
ม.3 ขึ้นไป
18 - 35 ปวช. ขึ้นไป
18 - 35
ป.ตรี
18 - 35 ปวส. ขึ้นไป
18 - 35 ปวช. ขึ้นไป
18 - 35
ป.ตรี
18 - 35
ป.ตรี
18 - 35 ปวช. - ป.ตรี
ช่างกล/อิเล็ค/เชื่อม/

25 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
21 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
24 ขึ้นไป

จานวน ค่าจ้าง

1
3
1

-

1
2
2
4
1
2
5
1
1
3
5
1
1
25

-

1

-

5
3

10,000
12,500

แมคคาทรอนิกส์/อุตสาหกรรม

ช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ ช/ญ 18 - 35
ป.ตรี

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท นิโตโม จํากัด
77/7 ม.3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 038-588570
ประเภทกิจการ ชิ้นส่วนยานยนต์
บริษัท ยูนิซัน จํากัด
39 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 080-4409364
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์และจําหน่ายรักษาโรค

บริษัท นําวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จํากัด
55/5 ม.2 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 085-4801448

บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จํากัด
99 ม.2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-579-660 ต่อ 106
ประเภทกิจการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้

บริหารธุรกิจ / ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ ช/ญ 18 - 35
เจ้าหน้าที่ธรุ การทั่วไป ช/ญ 35 - 45

34 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 20 - 35
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ชาย 20 - 35
พนักงานฝ่ายผลิต
ชาย 20 - 35

ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.6
ม.6
ม.6

35 พนักงานฝ่ายผลิต

ช/ญ 18 ขึ้นไป

ไม่จํากัดวุฒิ

36 ช่างไฟฟ้า
พนักงาน QC
เจ้าหน้าที่ธรุ การ
พนักงานฝ่ายผลิต

ชาย
ช/ญ
หญิง
ช/ญ

ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
ไม่จํากัดวุฒิ

20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป

3
330 บริษัท กรีนไฟเบอร์ จํากัด
1 330 - 400 99 ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
2 330 - 350 จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-855049
ประเภทกิจการ ผลิตไม้อัดแข็ง
100
- บริษัท หยูทัวร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
77/7-15 ม.1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 085-0094680
3
- บริษัท ไทยโปรดักท์ เปเปอร์มิลล์ จํากัด
1
- 70/1 ม.7 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง
1
- จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 086-0407776
10
- ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายกระดาษ
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สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว

ตําแหน่งงานว่างประจําเดือน มีนาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
37 ช่างเทคนิค
เจ้าหน้าที่ธรุ การ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
พนักงานเย็บ
พนักงาน OPERATE
พนักงานดูแลสวน
38 พนักงานฝ่ายผลิต
พ่อบ้าน

เพศ
ชาย
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ชาย
ช/ญ
ชาย
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ชาย
พนักงานติดรถ
ชาย
พนักงานควบคุมเครือ่ งจักร ชาย
ช่างไฟฟ้า
ชาย
พนักงานตัดกล่อง
ชาย
พนักงานเข็น Sheet ชาย
พนักงานท้ายไลน์
ชาย
39 เจ้าหน้าที่การตลาด ชาย

อายุ
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
30 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป

23 - 30

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

จานวน ค่าจ้าง

3
1
2
5
1
1
20
1
1
1
20
2
1
2
1
1

-

ยินดีรบั นักศึกษาจบใหม่

สถานประกอบการ/ที่ตงั้
บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จํากัด (มหาชน)
34 ม.20 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-593129 / 038-593130
ประเภทกิจการ สิ่งทอ, เสื้อผ้าสตรี
บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จํากัด
82 ม.1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 083-9887614
ประเภทกิจการ ผลิตกล่องกระดาษจากลูกฟูก

บริษัท ฉะเชิงเทรา เอสเทท จํากัด
23 ม.2 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-090780

40 ช่างเชื่อม

ชาย 20 - 45

ปวช.

41 เจ้าหน้าที่การตลาด

ช/ญ 23 - 30

ป.ตรี

ชาย 23 - 30

ปวส. - ป.ตรี

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป

ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป

5 390 - 550 บริษัท ซีเอ็นพี พลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
33/3 ม.18 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 084-8317858
ประเภทกิจการ ผลิตรางน้ําฝนไวลิน
1
- บริษัท ประชาสุข พรอพเพอร์ตี้ จํากัด
23 ม.2 ต.บาวขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
1
- เบอร์โทรศัพท์ 038-090780/099-4219990
ประเภทกิจการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
10 18,000 ขึน้ ไป บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จํากัด
20 9,000+ค่าคอม 8/8 ม.12 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
10
- จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 033-054999
10
- ประเภทกิจการ ขายรถยนต์

หญิง
ช/ญ
ชาย
หญิง
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป
22 ขึ้นไป

ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป

10
10
10
10
5
5
10

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

พนักงานโฟร์แมน
42 Maketing online
Sales
เจ้าหน้าที่บุคคล
หัวหน้าบุคคล
ลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่อะไหล่
ช่างศูนย์บริการ
แคชเชียร์ศูนย์บริการ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่การตลาด

-

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 0-3851-4842 เพือ่ ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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ตําแหน่งงานว่างประจําเดือน มีนาคม 2564
ลาดับ ตาแหน่งงานว่าง
42 เจ้าหน้าที่ขับรถ (SA)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เพศ อายุ
ช/ญ 22 ขึ้นไป
ช/ญ 22 ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป

43 พนักงานขาย
เจ้าหน้าที่บัญชี
พนักงาน QC

หญิง 20 - 40
หญิง 20 - 40
หญิง 20 - 40

ปวช.
ปวช.
ปวช.

2
2
2

44 พนักงาน

ชาย 18 - 35

ม.3 ขึ้นไป

10

45 พนักงาน QC
ช่างซ่อมบํารุง
เจ้าหน้าที่ธรุ การ R&D
เจ้าหน้าที่ธรุ การ QC
หัวหน้าฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายผลิต
โฟร์แมน
46 โฟร์แมน
ช่างซ่อมบํารุง
พนักงาน QA
พนักงาน QC Line
packing
prodnction
HR
พนักงานติดตั้ง

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

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

9
2
1
1
1
10
2
2
1
2
2
2
4
1
7

18 - 35
18 - 40
18 - 35
18 - 35
25 ขึ้นไป

18 - 35
25 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

จานวน ค่าจ้าง
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สถานประกอบการ/ที่ตงั้
- บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จํากัด
- 8/8 ม.12 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 033-054999
ประเภทกิจการ ขายรถยนต์
- บริษัท สยามสแตนเลส (ประเทศไทย) จํากัด
- 13/2 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
- เบอร์โทรศัพท์ 081-7614053
ประเภทกิจการ ซื้อมาขายไป
- บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
28/4 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 085-4840496
ประเภทกิจการ การผลิตพลาสติก
330 บริษัท อีคอร์เนส (ไทยแลนด์) จํากัด
330 81/3 ม.3 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์
- จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 038-595666-7
- ประเภทกิจการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์
- บริษัท อาร์ทรัส จํากัด
- 75/14 ม.6 ต.บางวัว อ.บางปะกง
- จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 038-540242
- ประเภทกิจการ พ่นสีเคลือบสีเหล็กอลูมิเนียม
-
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