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ล ำดบั ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้

1 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 3  - บจก.อินเตอร์เทค สเปคเชียลต้ีกลาส  (0105538143570)

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 340 28/10 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง จ.ฉช
เบอร์โทรศัพท์   092-2232041
ประเภทกิจการ  การแปรรูปกระจก
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

2 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือตลาดต่างประเทศ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์ (0107538000622)
เจ้าหน้าท่ีประสานงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 5  - 14/8 ม.12 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีบุคคล ชาย 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-532-000 ต่อ 104
ช่าง Mac/กราฟฟิกดีไซต์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 3  - สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
ช่างไฟฟ้า ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2  -
แม่บ้าน หญิง 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 3  -
เจ้าหน้าท่ีวางแผน ชาย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -

3 เจ้าหน้าท่ีการตลาดและขาย ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 1  - บจม.ทริปเบิลที บรอดแบนด์ (0107550000149)
351 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  085-2658281
ประเภทกิจการ โทรคมนาคม
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

4 ช่างตัดฉีดพลาสติก ชาย 20 - 40 ปวช. - ป.ตรี. 10  - บจก.ไพโอเนียอินดัสเตรียล (0105528039907)
เจ้าหน้าท่ีเขียนแบบ ชาย 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 102 ม.2 ต.บางวัว  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.4 ข้ึนไป 40  - เบอร์โทรศัพท์  038-562888
พนักงาน รปภ. ชาย 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5  - ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์พลาสติก

สวัสดิการ  เบ้ียขยัน,โบนัส, ข้าวฟรี, ค่ากะ,
5 วิศกรช่างไฟฟ้า ชาย 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.โตโยอ๊ิงค์  (ประเทศไทย) (010554005339)

130,130/1 ม.9 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-989099-105
ประเภทกิจการ  เคมีภัณฑ์
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน,โบนัส, ค่าอาหาร, ค่ากะ,

6 หัวหน้าแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18,000 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา (010753700052)

พนักงานฝ่ายการตลาด ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1 16,000-15,000 21/4 ม.5 ต.วังตะเคียน  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  - เบอร์โทรศัพท์  081-6418262
พนักงานฝ่ายผลิตอาหารสด ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 4  - ประเภทกิจการ  ค้าส่ง ค้าปลีก

สวัสดิการ  โบนัส, ค่ากะ, ประกันสุขภาพ และอ่ืน
7 เจ้าหน้าท่ีการเงิน หญิง 23 - 30 ป.ตรี 1  - บจก.สหวิริยาเพลทมิล (010755000258)

วิศวกรสอบเทียบ หญิง 23 - 30 ป.ตรี 1  - 160 ม.14 ต.บางปะกง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
วิศวกรไฟฟ้า ชาย 23 - 35 ป.ตรี 2  - เบอร์โทรศัพท์  081-9262352
ช่างเทคนิค ชาย 20 - 30 ปวส. 4  - ประเภทกิจการ การผลิตเหล็กแผ่น
วิศวกรฝ่ายผลิต ชาย 23 - 30 ป.ตรี 1  - สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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8 Customer service ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ (0105543065603)
พนักงานขับรถ 6 ล้อ ชาย 18 - 50 ไม่จ ากัด 2 รายเดือน 155 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-571558 ต่อ 100-105
ประเภทกิจการ   ส่งของต่างประเทศ
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, โบนัส, ค่าอาหาร,ท่ีพัก
และอ่ืนๆ

9 ช่างข้ึนรูป ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. 4  - บจก.เอเชียแปซิฟิกกลาส  (005548125787)
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 4  - 88 ม.2 ต.พิมพา  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-989499 ต่อ 105
ช่างไฟฟ้า ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1  - ประเภทกิจการ  ผลิตขวดแก้ว
ช่างคุมเคร่ือง ชาย 18 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 5  - สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
พนักงานประกันคุณภาพ หญิง 35 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2  -
พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 3  -

10 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 20 - 40 ไม่ระบุ 10  - บจก.ศูนย์กระจายสินค้า บ๊ิกซี (0107536000633)

พนักงานบัญชี หญิง 20 - 40 ป.ตรี 2 18,000 - 20,000 99/7 ม.1 ต.คลองเปรง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
เจ้าหน้าท่ีป้องกันสูญเสีย ชาย 20 - 30 ปวช. 3  - เบอร์โทรศัพท์  090-8090107

ประเภทกิจการ  คลังสินค้า
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง (บ้านโพธ์ิ-คลองเปรง)

11 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ หญิง 18 - 30 ปวส. ข้ึนไป 2  - บจก.ออโต้ เมททอล พาร์ท (0245550000502)
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 50 ป.6 ข้ึนไป 10  - 10/3 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้จัดการแผนกช้ินงานใหม่ ช/ญ 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-577901
พนักงาน QC ช/ญ 18 - 50 ม.6 ข้ึนไป 2 - ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ผู้จัดการ QC ช/ญ 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - สวัสดิการ  ค่าครองชีพ, โบนัส, ล่วงเวลา,

โบนัส,ค่ากะ  และอ่ืนๆ
12 พนักงานประจ าเคร่ือง CNC ชาย 20 - 35 ปวช. - ปวส. 1  - บจก.วา วา (0245550000472)

พนักงาน QC ชาย 20 - 35 ปวส ข้ึนไป 1  - 40/3 ม.2 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธ์ิ
พนักงานเช่ือม ชาย 20 - 35 ปวช.ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  089-6788837

ประเภทกิจการ  ผลิตอะไหล่รถยนต์
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

13 เจ้าหน้าท่ีการตลาด ช/ญ 22 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 4  - บจก.ยูอาร์ แพ็คเกจจ้ิง อินดัสตร้ี (0245556001021)

พนักงานขับรถ ชาย 22 ข้ึนไป ม.3 1  - 9/3 ม.13 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว
แม่บ้าน ชาย 30 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  062-5324484
พนักงานคุมเคร่ืองจักร ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - ประเภทกิจการ  ประกอบผลิตภัณฑ์หีบห่อ
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  - สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม,
เจ้าหน้าท่ี ISO ชาย 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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14 แม่บ้าน หญิง 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 1 300 โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (0245559001625)

เจ้าหน้าท่ีคลังพัสดุ หญิง 18 - 35 ปวส. 1 12,000 88/122-123 ม.13 ต.บางตีนเป็ด
เจ้าหน้าท่ีการเงินผู้ป่วย หญิง 18 - 35 ปวส. 1  - อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา

 - เบอร์โทรศัพท์  099-0948080
ประเภทกิจการ  โรงพยาบาล
สวัสดิการ   ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา,
ค่าเบ้ียขยัน, โบนัส, ค่าประสบการณ์, และอ่ืนๆ

15 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 บจก.ยูโรเป้ืยนเบเกอร่ี (0115534004711)
เจ้าหน้าท่ีบุคคล ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 51 ม.1  ต.หอมศีล อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ป.6 ข้ึนไป 10 331 เบอร์โทรศัพท์  086-3960327
เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ชาย 22 - 40 ม.3 ข้ึนไป 1 331 ประเภทกิจการ  การผลิตอาหาร

สวัสดิการ  ข้าวฟรี, เบ้ียขยัน, ค่ากะ, ประกันสังคม และอ่ืนๆ

16 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 - ปวส. 5  - บจก.เหรียญทองการพิมพ์   (0105550072776240001)

เจ้าหน้าท่ีพัฒนาการเรียนรู้ ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
วิศวกรไฟฟ้า ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วิศวกรบ ารุงรักษา ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 เบอร์โทรศัพท์  063-9057390 ต่อ 14
วิศวกรผลิต ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี - ป.โท 1 15,000 ประเภทกิจการ    ส่ิงพิมพ์

สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
17 ช่างแผนก TAP ชาย 20 - 40 ม.6 - ปวช. 2  - บจก.คอมมิวเวลเอ็นเตอร์ไพรส์   (0105532079187)

ช่างแผนก Cmc 20 - 40 ม.6 - ปวช. 2  - 78/19 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-573145
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

18 IT Supervior ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.เอ็ม.อี.นิคคิโซ
74 หมู่ 22 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว 
จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
เบอร์โทรศัพท์  0-3859-2148
ประเภทกิจการ  ผลิตเคร่ืองมือแพทย์

19 พนักงาน รปภ. ชาย 20 - 40 ไม่จ ากัดวุฒิ 10  - บจก.รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น.การ์ด แอนด์ เซอร์วิส 

354 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
เบอร์โทร  0-3851-5625

20 หัวหน้าสโตร์ ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1 15,000 บจก.สุขสมบูรณ์ การไฟฟ้า
11/11  ม.8 ต.บางไผ่  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์ 098-2716338
ประเภทกิจการ   อุปกรณ์ไฟฟ้า

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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21 พนักงานขาย หญิง 20 - 35 ปวช. - ปวส. 1  - บจก.ผลไม้แปรรูปวรพร
5 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-813444
ประเภทกิจการ  ผลไม้แปรรูป
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน 500 บาท/เดือน

22 พ่อบ้าน ชาย 20 - 50 ไม่จ ากัดวุฒิ 1  - บจก.สวอน สยาม คอร์ปอเรช่ัน
5/1 ม.7  ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-516670-2/081-9493098
ประเภทกิจการ  ป๊ัมลม
สวัสดิการ  โอที, โบนัส, ชุดฟอร์ม,หอพัก,
งานเล้ียง, ประกันสังคม  และอ่ืน ๆ

23 พนักงานขับรถ ชาย 20 - 45 ม.6 1 9,750 ข้ึนไป บจก.ทิพย์ประกันภัย
72/33-34  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์   038-824131-3276
ประเภทกิจการ  ประกันภัย
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ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน พฤษภำคม  2563

ล ำดบั ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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