
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกนัยำยน 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้

1 ชำ่งเทคนิคประจ ำเครือ่งจกัร ช/ญ 25-35 ปวส. - ป.ตรี 20 ตำมประสบกำรณ์ บรษัิท  เอส.พี.เอส.อินเตอรเ์ทค จ ำกัด (มหำชน) 0107565000018

99 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 

เบอรโ์ทรศัพท์  038-579660 , 081-3740487
ประเภทกิจกำร  ผลิตเฟอรนิ์เจอรไ์มส้่งออก

*** มรีถรบัส่ง มำกกว่ำ 20 สำย ***
2 ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 19 - 30 ปวส. เครื่องกล 2  - บริษัท  สหวิริยำเพลทมลิ  จ ำกัด (มหำชน) 0105532053625

ชำ่งควบคุมเครื่อง ชำย 19 - 30 ปวส. เครื่องกล/กำรผลิต 4  - 160 ม.14 ต.บำงปะกง  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนควบคุมคุณภำพ ชำย 18 ขึน้ไป ปวช. - ปวส. 2  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-090832-35 ตอ่ 156

หัวหน้ำงำน ชำย 35 ขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 1  - ประเภทกิจกำร   เหล็กแผ่นรดีรอ้น

3 พนักงำนขบัรถโฟลค์ลฟิท์ ชำย 20 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 3  - บริษัท  เจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค  จ ำกัด 0105556004381

พนักงำนปฏบิตักิำร ชำย 20 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10  - 99/3 ม.11 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 

จนท.บคุคลและธรุกำร ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  062-6460003 , 033-020800

แมบ่ำ้นส ำนักงำน หญงิ 20-35 ป.6 ขึน้ไป 1  - ประเภทกิจกำร  คลังสินค้ำห้องเย็น

หัวหน้ำสว่นคลงัสนิค้ำ ช/ญ 20 ขึน้ไป ป.ตรี 2  -

4 ชำ่งเทคนิค ชำย 18 ขึน้ไป ปวช. - ปวส. 2  - บริษัท  นิวพลัสนิตติง้ จ ำกัด (มหำชน) 0107537001781

ช่ำงซ่อมบ ำรุง ชำย 18 ขึน้ไป ปวช. - ปวส. 2  - 34 ม.20 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

ผู้ชว่ยเจำ้หน้ำที่ธุรกำร หญงิ 20 ขึน้ไป ปวช. - ปวส. 2  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-593129

พนักงำน operate หญงิ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 2  - ประเภทกิจกำร  สิง่ทอ, เสือ้ผ้ำสตรี

พนักงำนอบรดี ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 6  -
พนักงำนเย็บ ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10  -
เจ้ำหน้ำทีจ่ัดซ้ือตำ่งประเทศ ช/ญ 22-35 ป.ตร ีขึน้ไป 1  -
ชำ่งย้อมสี ชำย 18-35 ม.6 2  - 
พนักงำนแม่บำ้น หญงิ 25 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1  -

5 พนักงำนคุมเครื่องจักร ช/ญ 20 - 30 ม.3 ขึน้ไป 8 11,000 บ/ด บรษัิท  นำดำกะ พรซิีชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกัด 0245554000108 

Leader Production ชำย 22 - 35 ม.6 ขึน้ไป 1 14,000 บ/ด 8/5 ม.7 ต.หนองจอก  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  038-578736
ประเภทกิจกำร  ผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนยำนยนต์
มีรถรับส่ง (แปดริว้,เคหะบ้ำนโพธิ,์บำงแสน,อมตะ,ประเวศ)

6 ทีป่รึกษำด้ำนบริกำร (SA) ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 2  - บรษัิท ชนุหลี ยูโรคำร ์จ ำกัด 0245540000267
พนักงำนขำย ช/ญ 23 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 10 9,000 บ/ด ขึน้ไป 80/18 ม.2 ต.โสธร  อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรำ
ช่ำงเทคนิค(ยำนยนต์) ชำย 20 ขึน้ไป ปวช.-ปวส. 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  061-0983663

พนักงำนบัญชี หญงิ 20 ขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 1  - ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยรถยนตย์ี่ห้อฟอรด์

เจำ้หน้ำทีล่กูค้ำสมัพันธ์ ช/ญ 21 ขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 4  - 

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี่  สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 1
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7 ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 20-40 ป.6 ขึน้ไป 2  - บริษัท  ท ีแอสเซท แอนด ์โฮลดิ้ง จ ำกัด  0245558000471

86/6 ม.1 ต.ท่ำทองหลำง  อ.บำงคล้ำ  จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-541445 ตอ่ 412
ประเภทกิจกำร  โรงแรมที วินเทจ บำงคล้ำ

8 เจ้ำหน้ำที่บัญชี หญงิ 23-35 ป.ตร ีบัญชี 2  - บริษัท  ลอยลั ไฮเ่หลยีง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0245542000477

ผู้ชว่ยผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี หญงิ 21-45 ปวส.-ป.ตรี 1  - 102 ม.3 ถ.สิริโสธร ต.แสนภูดำษ  อ.บ้ำนโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรำ

QC Engineer ชำย 30-40 ป.ตรี สำขำทีเ่ก่ียวข้อง 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-577070 ตอ่ 159,121,421

QA & ISO Supervisor ชำย 35 ขึน้ไป ป.ตร ีขึน้ไป 1  - ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยทอ่ทองแดงไร้ตะเข็บ

Process Engineer ชำย 23 ขึน้ไป ป.ตรี 1  - ** มรีถรบั-ส่งพนักงำน...สำยแปดริ้ว **
Sale & Marketing หญงิ 25 ขึน้ไป ป.ตรี 2  - 

9 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 50  - บริษัท  ไพโอเนียอินดัสเตรียล จ ำกัด 0105528039907

ชำ่งเชือ่ม (อำรก์อน,Co2,ไฟฟ้ำ) ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 2  - 102 ม.2 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.41 ต.บำงววั  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งปรบัฉดีพลำสตกิ ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10  - เบอรโ์ทรศัพท์ 038-562888 ตอ่ 112 , 114

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ QA,QC,สโตร์ ช/ญ 19 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10  - ประเภทกิจกำร  ผลิตพลำสตกิ

ชำ่งกลงึ CNC /ชำ่งแอร์ ชำย 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 5  - ***สัมภำษณ์ทรำบผลทันที พรอ้มเริ่มงำน***
พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-45 ป.6 ขึน้ไป 5  -
แมบ่้ำน หญงิ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 2  -
พนักงำนขบัรถขนสง่สนิค้ำ ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 3  - ** (ใบขบัขีป่ระเภท 2,3) **

10 พนักงำนบัญชี ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  - หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ท ีเค ซี โปรดักส์  0243556001444

พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  - 5 หมู่ที่ 3 ต.บำงน้ ำเปรี้ยว อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนตรวจสอบ QC ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  084-1146414

โฟร์แมนหน้ำงำนก่อสร้ำง ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  - ประเภทกิจกำร  ผลติสนิค้ำจำกผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

พนักงำนขบัรถ ชำย 25 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1  -
ชำ่งเหล็ก ชำ่งเชือ่ม ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  -

11 พนักงำนขำย ชำย 18 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 1  - บรษัิท  ศรสียำมกลกำร  จ ำกัด 0245548001343

เจ้ำหน้ำที่ IT ชำย 25 ขึน้ไป ปวช.-ปวส. คอมพิวเตอร์ 1  - 20/11-12 ม.8 ต.บำงไผ่ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
เจ้ำหน้ำที่ขำยออนไลน์ ช/ญ 25 ขึน้ไป ป.ตรี 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-584270

ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยสง่อะไหลแ่ละอุปกรณร์ถยนต์

12 พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 18 ขึน้ไป ไมจ่ ำกัดวุฒิ 100 ตำมตกลง บริษัท  ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ำกัด  0105556055491

ผู้จัดกำรแผนกคลังสินค้ำ ช/ญ 30-37 ป.ตรี 10 ตำมตกลง 28/1 ม.10 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

(สำมำรถเขำ้กะได)้ เบอรโ์ทรศัพท์  083-9986823

ท ำงำน จ-ส ประเภทกิจกำร คลังกระจำยสินค้ำบำงปะกง
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13 ผู้จัดกำรควบคุมวัตถุดิบ ช/ญ 40 - 48 ป.ตรี 1  - บรษัิท  พิรำป สทำช จ ำกัด 0105526047651

และคลังสินค้ำ สำขำที่เก่ียวขอ้ง 74 ม.22 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  088-2206453
ประเภทกิจกำร แปง้มันส ำปะหลังแปรสภำพกระดำษ

14 พนักงำนควบคุมเครื่องจักร ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 4 ตำมตกลง บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105532064571

คนสวน/แมบ่้ำน ช/ญ 20-50 ป.6 ขึน้ไป 1 400 บ/ว 82 ม.1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนขบัรถโฟลค์ลฟิท์ ช/ญ 22-45 ป.6 ขึน้ไป 4  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-570092-6

เจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม ชำย 22-35 ป.ตรี สำขำทีเ่ก่ียวข้อง 1  - ประเภทกิจกำร  ผลิตกล่องกระดำษลูกฟูก
มรีถรับส่ง ( สำยฉะเชงิเทรำ,บำงคล้ำ,พนมสำรคำม,บำงบ่อสมทุรปรำกำร,บำงนำ )

15 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 21-35 ม.3-ปวส. 50 9900-10450 บ/ด บรษัิท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 0245554001848

Engineer QC ช/ญ 23-30 ป.ตร ีวิศวกรรม 1 ตำมตกลง 33/5 ม.21 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

ผช.ผจก.ฝ่ำยบัญชีต้นทุน ช/ญ 37-43 ป.ตร ีบัญชี 1 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์  098-2627043 , 038-592600 ตอ่ 2406,2403

ประเภทกิจกำร  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (เครือบริษัทฯ มิตซูบิช)ิ

มีรถรับส่ง (สำยบำงน้ ำเปรี้ยว,แปดริ้ว,บำงคล้ำ,หนองจอก,มีนบรุี)

16 พนักงำนขับรถ+เด็กติดรถ ช/ญ 25-50 ป.6 ขึน้ไป 20  - บริษัท เอ.พี.ทรำนสปอร์ต เซ็นเตอร์ จ ำกัด 0245550000031

1/4 ม.4 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์  089-8323978 (บุ๊ค)
ประเภทกิจกำร  ขนส่งทำงบก โดยยำนพำหนะ

17 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-45 ป.4 ขึน้ไป 10  - บรษัิท  ดัก๊คิง  จ ำกัด  0245544000482
พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 20-45 ป.4 ขึน้ไป 10  - 49/3 ม.3 ต.ดอนทรำย  อ.บ้ำนโพธิ ์จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนขบัรถโฟลค์ลฟิท์ ชำย 20-45 ม.3 ขึน้ไป 2  - เบอรโ์ทรศัพท์  085-4395444 (คุณพงศกร)

พนักงำนสิง่แวดล้อม ชำย 20-50 ป.6 ขึน้ไป 2  - ประเภทกิจกำร  แปรรปูเป็ด

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ช/ญ 20-25 ป.ตร ีทุกสำขำ 2  -
เจำ้หน้ำที่เทคโนโลยสีำรสนเทศ ช/ญ 20-25 ป.ตร ีคอมฯ 2  -

18 ชำ่งเครื่อง CNC ชำย 20-35 ม.3 ขึน้ไป 3  - บริษัท ทรีไบรท แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด ์ซัพพลำย จ ำกัด 0245548000398

7 ม.2 ถ.ฉะเชงิเทรำ-พนัสนิคม ต.หนองบวั อ.บำ้นโพธิ ์จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 08-1945-0822
ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์

19 เจ้ำหน้ำที่แผนกรับรองคุณภำพ ชำย 18-35 ปวส. 2  - บริษัท อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จ ำกัด 0105531076303

เจ้ำหน้ำที่บุคคล หญงิ 18-30 ปวส. ทุกสำขำ 1  - 33/3 ม.21 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

ชำ่งซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัร ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 2  - เบอรโ์ทรศัพท ์038-593062 ต่อ 2104 (คุณจิรนันท)์

ประเภทกิจกำร ผลิตคอมเพรสเซอร์
มีรถรับส่ง  หวัไทร,บำงคล้ำ,สนำมชัยเขต,องครักษ์,

คลอง12,15,16,บำ้นโพธิ์-โสธร,บำงน้ ำเปรีย้ว,โคกปบี,

บ้ำนสรำ้ง,ดอนทอง,กรงุเทพฯ,เขำหินซ้อน
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกนัยำยน 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
20 พนักงำนคุมเครือ่งปั๊มชิ้นส่วนโลหะ ชำย 20-40 ม.3-ม.6 2  - บริษัท ฮโิรโอกะ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0105553111730

พนักงำนเชือ่มโรบอท ชำย 20-40 ม.3-ปวส. 2  - 88/8 ม.8 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.วงัตะเคียน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

เจ้ำหน้ำที ่จป.วชิำชีพ ช/ญ 24 ขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 1  - เบอรโ์ทรศัพท์ 033-050568-9 (คุณปรนิทร)

(มีใบกำรฝึกอบรมจป.วิชำชีพ) ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์

21 พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-40 ม.3 ขึน้ไป 5  340 บ/ว บรษัิท ไลเน็กซ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (ปทท) จ ำกัด 0115539009168 

หัวหน้ำงำน ช/ญ 25 ขึน้ไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง 214 ม.7 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ
ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน ช/ญ 25 ขึน้ไป ป.ตรี 2 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์ 082-0124149 (แผนกบุคคล)

ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ (ในกลุ่มบริษัท ISUZU) นิคมเกตเวย์ฯ

22 ช่ำงยำนยนต์และขับรถบัส ชำย 18-35 ม.6 2  - บรษัิท  ยูนีซัน  จ ำกัด 0105499000718
ช่ำงไฟฟ้ำ (มีใบเซอร์ไฟฟ้ำ) ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 2  - 34 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมอืง จ.เชงิเทรำ
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3 5  - เบอรโ์ทรศัพท ์ 080-4409364 (พ่ีก๊ิก,พ่ีรส,พ่ีเหมี่ยว)

เจ้ำหน้ำที่จุลวิทยำ หญงิ 18-35 ม.6 5  - ประเภทกิจกำร  ผลิตยำแผนปัจจุบัน

เจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ ชำย 18-35 ป.ตรี 3  - ** มรีถรบั-ส่ง  ตำมเส้นทำง **
เจำ้หน้ำที่แรงงำนสมัพันธ์ ช/ญ 25-35 ป.ตรี 1  - 
เจ้ำหน้ำที่ชำ่งวัตถุดบิ ชำย 18-35 ม.6 ขึน้ไป 5  -

23 ชำ่งเทคนิค ช/ญ 18-35 ม.6-ปวส. 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท สุวรรณกิจ แพคเกจจิ้ง จ ำกัด 0105550051264

เจำ้หน้ำทีต่รวจสอบคุณภำพ ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 34/7 ม.20 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

เจ้ำหน้ำที่วำงแผน ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท ์038-593068-9 , 08-0821-7318

วิศวกรไฟฟ้ำ ชำย 20 ขึน้ไป ปวส.-ป.ตร ีไฟฟ้ำ 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษลูกฟูก

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 18-35 ม.6-ปวส. 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

24 พนักงำนฝ่ำยผลิต (เชือ่ม) ช/ญ 18-35 ป.4 ขึน้ไป 10  - บริษัท ศิริเอกลกัษณ ์อุตสำหกรรม จ ำกัด 0105554087620

แมบ่้ำนส ำนักงำน หญงิ 20-40 ป.6 ขึน้ไป 1  - 2/2 ม.2 ต.หนองบัว อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ
** บรษัิทไมม่รีถรบั-สง่ ** เบอรโ์ทรศัพท์ 089-9854866 (ฝ่ำยบุคคล)

ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถทำงกำรเกษตรและอ่ืนๆ

25 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20-35 ป.6 ขึน้ไป 10 330 บ/ว บรษัิท ชำลี เอสพีซี จ ำกัด 0105548004297
พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 20-35 ป.6 ขึน้ไป 3 330 บ/ว 62 ม.3 ต.หนองตนีนก อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนขบัรถ 6 ล้อ ชำย 20-35 ม.3 ขึน้ไป 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-588655-656

มใีบอนุญำตขบัขี ่ประเภท ท.2 ประเภทกิจกำร ผลิตปุ๋ยเคมี

เจ้ำหน้ำที่ดูแลวัตถุอันตรำย ช/ญ 23-35 ป.ตรี สำธำรณสุขศำสตร์ 1 ตำมตกลง

26 พนักงำนบรรจุก๊ำซ ช/ญ 18-45 ป.6 ขึน้ไป 2 350 บ/ว บรษัิท สยำมแก๊สแอนดป์โิตรเคมคัีล จ ำกัด (มหำชน) 0107548000650

พนักงำนปฏบิตักิำรซ่อมสี ช/ญ 18-45 ป.6 ขึน้ไป 10 350 บ/ว 30/2 ม.11 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

แคชเชยีร์ ช/ญ 18-45 ป.6 ขึน้ไป 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  085-4883134

พนักงำนบำรสิตำ้ ช/ญ 18-35 ป.6 ขึน้ไป 1  - ประเภทกิจกำร  สนับสนุนกำรขุดเจำะน้ ำมันดบิและก๊ำซธรรมชำติ

ชำ่งเชือ่ม ชำย 18-40 ปวช. ไฟฟ้ำ 1  - ปั๊มบำงจำก สำขำบ้ำนโพธิ์
พนักงำนเตมิน้ ำมนั ช/ญ 18-50 ป.6 ขึน้ไป 2  -
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
26 เจ้ำหน้ำที่จป.เทคนิค ชำย 18-45 ปวช. ขึน้ไป 1  - บรษัิท สยำมแก๊สแอนดป์โิตรเคมคัีล จ ำกัด (มหำชน) 0107548000650

ชำ่งยนต์ ชำย 18-40 ม.6 ขึน้ไป 1  - 30/2 ม.11 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งแอร์ ชำย 18-40 ม.6 ขึน้ไป 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  085-4883134

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 18-40 ม.6 ขึน้ไป 1  - ประเภทกิจกำร  สนับสนุนกำรขุดเจำะน้ ำมันดบิและก๊ำซธรรมชำติ

ปั๊มบำงจำก สำขำบ้ำนโพธิ์
27 ชำ่งประกอบ ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง บริษัท โพลีไทพ์ เอเซีย แปซิฟิค จ ำกัด 0105549000309

ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง 77 ม.9 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
*** มรีถรบั-ส่ง *** เบอรโ์ทรศัพท์  038-989045-50 , 081-9830149

ประเภทกิจกำร  ผลิตเครื่องจักรส ำหรับอุตสำหกรรมกำรพิมพ์

28 ชำ่งเทคนิค ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ 2  - บรษัิท ไดอิช ิแพคเกจจิ้ง จ ำกัด 0105535024561

พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-35 ม.3-ปวส. 5  - 139 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนฝ่ำยผลติ (ดว่น) ชำย 18-45 ป.6-ปวส. 50  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-545888 , 062-6044712

*** สมัคร---สัมภำษณ์---เริ่มงำนทันที *** ประเภทกิจกำร  ผลิตบรรจุภณัฑ์พลำสติกชนิดอ่อน

มรีถรบั-ส่ง บำงนำ-บำงวัว-บำงบ่อ-เคหะ

29 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-40 ป.6 ขึน้ไป 10 340 บ/ว บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลำส จ ำกัด 0105538143570

พนักงำนควบคุมเครื่องจักร ชำย 18-41 ม.3 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 28/10 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ช/ญ 18-42 ม.3 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอรโ์ทรศัพท์ 092-2232041 (คุณรสสุคนธ)์

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 18-43 ปวช.-ปวส. เครื่องกล,ไฟฟ้ำ 3 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร แปรรปูกระจก

พนักงำนค ำนวณกระจก ชำย 18-45 ม.6 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

30 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงนิ ช/ญ 30-35 ป.ตรี 1  - บริษัท ทำวแอนด์คันทรีสปอร์ตคลับ จ ำกัด 0105533042911

คนสวน ชำย 25-40 ป.6 ขึน้ไป 3  - 88 ม.1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.35.5 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

แค๊ดดี้ หญงิ 18-28 ม.3 ขึน้ไป 10  - เบอรโ์ทรศัพท์ 038-562723

เจ้ำหน้ำที่บัญชลีูกหน้ี หญงิ 18-30 ปวช. ขึน้ไป บัญชี 1  - ประเภทกิจกำร สนำมกอล์ฟ

พนักงำนดแูลเดก็ หญงิ 25 ขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 1  -
เชฟครวัยุโรป ชำย 22 ขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 1  -

31 หัวหน้ำงำนฝ่ำยผลิต ชำย 23-35 ปวช. ขึน้ไป 5 ตำมตกลง บรษัิท เค จี เลิศพันธ์ จ ำกัด 0105544079560
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ป.6 ขึน้ไป 10 405 บ/ว 168 ม.15 ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งเทคนิค ชำย 25 ขึน้ไป ปวส. ไฟฟ้ำ 2 พรอ้มเบีย้ขยัน เบอรโ์ทรศัพท์ 092-2599540 (คุณจันทรำ)
ประเภทกิจกำร ผลิตชัน้วำงสินค้ำจำกโลหะ

32 พนักงำนคุมเครื่องจักร (ฝ่ำยผลิต) ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 2  - บริษัท ยนิูลเีวอร์ ไทย โฮลดิ้งส ์จ ำกัด 0105475000033

มรีถรับ-สง่ ตั้งแตต่วัเมอืง 181 ม.7 ซ.เกตเวย์ซิตีเ้หนือ ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

ฉะเชิงเทรำ , บำงคล้ำ เบอรโ์ทรศัพท์ 038 500100

พนมสำรคำม , แปลงยำวและสนำมชัยเขต ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำย สินค้ำอุปโภค-บรโิภค (ศูนย์กระจำยสินค้ำ)
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
33 พนักงำนพ่นสี ชำย 20 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2 332 บ/ว ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ซี.บ.ี เพนท์ 0243538000172

ชำ่งไฟฟ้ำ/ชำ่งกลึง ชำย 20 ขึน้ไป ปวช. ขึ้นไป ชำ่งไฟฟ้ำ,ชำ่งกลึง 3  - 52/2 ม.21 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

แมบ่้ำน หญงิ 20-45 ป.6 ขึน้ไป 3 330 บ/ว เบอรโ์ทรศัพท์ 038-845304 ตอ่ 119

รปภ. ชำย 20-45 ป.6 ขึน้ไป 5 454 บ/ว ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์

INJECTION LEADER ชำย 20-35 ปวส. ขึน้ไป 1  - *** ไมม่รีถรบั-ส่ง ***
เจ้ำหน้ำทีแ่ผนกเสนอรำคำและวิศวกรรมกำรผลิต ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 1  - 
QA,QC ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 2  - 
เจ้ำหน้ำที ่Production Staff ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 1  - 

34 ผู้จัดกำร/หวัหน้ำ แผนกอำหำรทะเล ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 2 ตำมตกลง บริษัท สยำมแมค็โคร จ ำกัด (มหำชน) 0107537000521

พนักงำนขำย ช/ญ 22 ขึน้ไป ป.ตรี 5 ตำมตกลง 21/4 ม.5 ต.วังตะเคียน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนรบัสินค้ำ ชำย 22 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์  033-021040-7 ตอ่ 104

พนักงำนจัดเรยีงสินค้ำ ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 60 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยสนิค้ำอุปโภคและบริโภค

เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ ช/ญ 22 ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 2 ตำมตกลง ** รักงำนบริกำร ท ำงำนเปน็ทมีได้ ชอบงำนบริกำร

เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรรับออเดอร์ลูกค้ำ ช/ญ 22 ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 5 ตำมตกลง

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 22 ขึน้ไป ปวช.ขึ้นไป ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง

35 ชำ่งเทคนิค ชำย 18-28 ปวส. ไฟฟ้ำ 20 ตำมตกลง บรษัิท ไทยแอโรว์ จ ำกัด 0105506002679
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน หญงิ 18-28 ปวส. พำณิชยกำร 2 ตำมตกลง 79 ม.4 ถ.ฉช-กบินทร์บุรี ต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-30 ม.6 2 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์  038-545111 ตอ่ 151 , 109
ประเภทกิจกำร  ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยำนยนต์

36 พนักงำนขำย (PC) ช/ญ 20-35 ม.6 ขึน้ไป 2  - บรษัิท วินโดว์ เอเชยี จ ำกัด 0105555046757
*** สถำนที่ท ำงำน *** 187/9 ถ.บำงปะกง-ฉช ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

โฮมโปร (ฉะเชงิเทรำ) เบอรโ์ทรศัพท ์ 089-9194466 ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยประตู หน้ำต่ำง รั้ว

37 Sale หญงิ 22-45 ป.ตรี 1  - บริษัท  เอ็กซ์ตรีม อิเล็คทรอนิคส์ จ ำกัด 0245559001609

ล่ำม ภำษำจีน ช/ญ 25-45 ป.ตรี 1  - 51/18 ม.3 ต.ท่ำไข ่ อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรำ
Supervisor QA ช/ญ 30-45 ป.ตรี 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  033-590706 , 087-4888027

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10  - ประเภทกิจกำร ผลิตหรอืจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อิเล็คฯ

38 ล่ำมภำษำจีน ช/ญ 20-30 ปวช.ขึน้ไป ภำษำจีน 1 ตำมตกลง บริษัท เอนเนอร์บลอค (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0105564010247

ผจก.แผนกบัญชีต้นทุน ช/ญ 30-45 ป.ตร ีบัญชี 1 ตำมตกลง 33/75 ม.2 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ 
มีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชี 3-5 ปี เบอรโ์ทรศัพท์  098-6099368 (คุณพล)

ประเภทกิจกำร ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อิเล็ค

39 พนักงำนขับรถส่งก๊ำซ ชำย 25-45 ม.3 ขึน้ไป 2  - บรษัิท ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จ ำกัด 0105543065603

พนักงำนขบัรถเทเลอร์ ชำย 25-45 ม.3 ขึน้ไป 2  - 155 หมูท่ี ่5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

Warehouse Supervisor ช/ญ 21-35 ป.ตร ีทุกสำขำ 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-571551-58 ตอ่ 100,105
ประเภทกิจกำร ขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ
มรีถรบัส่ง ถนนบำงนำ-ตรำด กม.6 - บรษัิทฯ

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี่  สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 6



ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกนัยำยน 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
40 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนขำย ช/ญ 25-40 ปวส.-ป.ตรี 2  - บรษัิท  โตโยตำ้ฉะเชงิเทรำ ผู้จ ำหน่ำยโตโยตำ้ จ ำกัด 0245519000024

ประจ ำสำขำพนมสำรคำม,สำขำบำงปะกง 98 ต.หน้ำเมอืง  อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์  082-8397899 (คุณณัฎฐนันท์)
ประเภทกิจกำร  ขำยยำนยนต์

41 เจ้ำหน้ำที่เขยีนแบบ ชำย 20-35 ปวส.ขึน้ไป ช่ำงกลโรงงำน 1 ตำมโครงสร้ำง บริษัท ไทยเคียววะ คำโก จ ำกัด 0115544005230

QC ชำย 27-35 ปวช.-ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำง 1/17 ม.5 นิคมฯทีเอฟดี ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

หัวหน้ำส่วนงำนติดตั้ง ชำย 27-35 ปวส.-ป.ตรี ชำ่งกลโรงงำน 1 ตำมโครงสร้ำง เบอรโ์ทรศัพท์  090-6780150-3

ปวส.-ป.ตรี ชำ่งกลโรงงำน ประเภทกิจกำร  ประกอบตดิตัง้ระบบบ ำบดัอำกำศเสยี

42 ผจก.คลงัสนิค้ำและจัดสง่ ชำย 35-45 ปวส. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง บรษัิท ไทยอ๊อฟเซท จ ำกัด 0105512003720
ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต ชำย 30-45 ปวส. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง 85/3 นิคมฯเวลโกรว ์ม.1 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เจำ้หน้ำทีว่ิจยัและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ช/ญ 23-35 ป.ตรี วิทยำศำสตร์ สำขำเคมี 1 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์ 038-571323 ตอ่ 115

ผู้จัดกำรซ่อมบ ำรงุ ชำย 30-45 ปวส. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร รบัจ้ำงพิมพ์บรรจุภณัฑ์

QA หญงิ 23-45 ปวส. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง ** มรีถตูร้บั-ส่ง **
เจ้ำหน้ำที่ห้อง Lab หญงิ 23-45 ปวส. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง

หวัหน้ำวำงแผนกำรผลิต ช/ญ 35-45 ปวส. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง

เจ้ำหน้ำที่ตรวจรับวัตถุดิบ ช/ญ 23-45 ปวช. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง

43 หัวหน้ำหน่วยเครื่องกล ชำย 39-45 ปวช. เครื่องกล 1 ตำมตกลง บรษัิท เอเชีย่นเคมคัิล จ ำกัด 0105519001480
** มรีถรบั-ส่ง ** 85/1 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-570150-2
ประเภทกิจกำร เคมภีณัฑ์
สวัสดกิำร  พนักงำนประจ ำ(รำยเดอืน)/ค่ำอำหำร

รถรับสง่ ชดุยนิุฟอร์ม เบีย้จงูใจ ประกันชวีิตกลุม่ ฯลฯ 

44 ชำ่ง ชำย 18-40 ปวช.-ปวส. 1 11,500-12,500 บรษัิท ยเูน่ียนบทัทึนคอรป์อเรชัน่ จ ำกัด 0105512002294

พนักงำนคุมเครื่อง ช/ญ 18-40 ม.3 ขึน้ไป 1 9930 บ/ด 99/10 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 081-8663050
ประเภทกิจกำร ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำ(เทอรโ์มสตส้)
สวสัดกิำร ประกันสงัคม ชุดยนิูฟอร์ม เบีย้ขยนั ค่ำกะ ค่ำเดนิทำง

45 หัวหน้ำงำนคลังสินค้ำ ชำย 28-35 ป.ตร ีขึน้ไป 1 ตำมตกลง บริษัท ซี.ซี.ออโตพำร์ท จ ำกัด 0115533001751

ชำ่งเชือ่มอำรก์อน ชำย 20-35 ปวช. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง 29 ม.8 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

คนขบัรถโฟล์คลิฟ ชำย 20-35 ม.6 ขึน้ไป 2 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์ 02-9882334-6

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 10 330 บ/ว ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์

46 ชำ่งเทคนิค ชำย 20-35 ปวส. อิเล็กฯ/ไฟฟ้ำ/เครื่องกล 10 10,616 บ/ด บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0245557000290

Planner ช/ญ 20-35 ป.ตร ีทุกสำขำ 5  - 14 ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
Test/Product Engineer ช/ญ 20-35 ป.ตรี อิเล็กฯ/แมคคำฯ 5  - เบอรโ์ทรศัพท์ 038-857119-45 (คุณนิพนธ์)

Engineer Software ช/ญ 20-35 ป.ตรี วทิยำกำรคอมพิวเตอร์ 5  - ประเภทกิจกำร ผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้ำรวมและชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี่  สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 7
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
46 Manager training ช/ญ 35-45 ป.ตร ีทุกสำขำ 1  - บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0245557000290

Manager equipment ช/ญ 40-45 ป.ตรี 1  - 14 ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
FA Engineer ช/ญ 20-35 ป.ตร ีเคม,ีฟิสิกส์ 1  - เบอรโ์ทรศัพท์ 038-857119-45 (คุณนิพนธ์)

Supervisor หญงิ 25-35 ป.ตร ีทุกสำขำ 5  - ประเภทกิจกำร ผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้ำรวมและชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

** มรีถรบัส่ง (ปรบัอำกำศ ฟร)ี **
47 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 10  - บริษัท เหรียญทองกำรพิมพ์ จ ำกัด 0105550072776

เจ้ำหน้ำที่ QA ช/ญ 18-35 ม.6-ปวส. 1  - 91/7 ม.5 นิคมเวลโกรวฯ์ ซ.6 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 18-35 ม.3-ม.6 2  - เบอรโ์ทรศัพท ์063-9057390 ต่อ 14,15 (คุณสำลินี,คุณอุไรวรรณ)์

แมบ่้ำน/พ่อบ้ำน ช/ญ 20-35 ป.4 ขึน้ไป 2  - ประเภทกิจกำร สิง่พิมพ์ประเภทบรรจุภณัฑ์

ผู้ช่วยหัวหน้ำคลังสินค้ำ ช/ญ 20-45 ป.ตร ีทุกสำขำ 1  - มรีถรบัส่ง เส้นบำงนำ , เส้นบำงวัว

พนักงำนตดิรถ ชำย 20-35 ม.3-ปวช. 2  - 
ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 25 ขึน้ไป ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ 3  -

48 ผู้ชว่ยผู้จดักำรแผนกจดัซ้ือ ช/ญ 24-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท กุลธรแมททเีรียลส์แอนดค์อนโทรลส์ จ ำกัด 0105533104444

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ม.3-ม.6 10 330 บ/ว 1/2 ม.22 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนขบัรถ ชำย 20-35 ม.3-ม.6 2 330 บ/ว เบอรโ์ทรศัพท์ 038-593030 (คุณอรทัย)
ประเภทกิจกำร ผลิตลวดทองแดงอำบน้ ำยำ

49 วิศวำกร ชำย 23-35 ป.ตร ีวิศวกรรม 1 ตำมตกลง บริษัท เค.เค.ไดคำสติ้ง จ ำกัด  0105545055770

ชำ่ง CNC ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง 8/8 ม.13 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์086-6885044 , 086-9829500 (คุณผ้ึง)

ประเภทกิจกำร ผลติชิน้สว่นยำนยนต์,อิเลก็ทรอนิค จำกอลมูิเนียมและซิงค์

มีร่ถรบัส่ง สำยตลำดสุวินทวงศ์ , ปองพล

**ยินดรีบันักศึกจบใหม ่ไมเ่น้นประสบกำรณ*์*

50 ผู้ชว่ยพนักงำนระบบคุณภำพ หญงิ 18-35 ม.3-ม.6 1 330 บ/ว บรษัิท เซ็นจูรี ่อุตสำหกรรม จ ำกัด 0105542066011

ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 18-45 ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ 1 330 บ/ว 18 ม.6 ต.เมืองเก่ำ อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนขบัรถโฟลค์ลฟิท์ ชำย 18-40 ป.6 ขึน้ไป 1 330 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์064-7474655 ประเภทกิจกำร ส่งออกข้ำว

51 ชำ่งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ชำย 20-45 ม.3 ขึน้ไป 1 ตำมโครงสร้ำง บรษัิท กรนี ฟิวเตอร ์จ ำกัด 0105547076961
269 ม.7 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 038-575680
ประเภทกิจกำร ประกอบรถจักรยำนยนต์

52 ผู้จัดกำรแผนกทรัพยำกรบคุคล ช/ญ 38-45 ป.ตร-ีป.โท 1  - บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จ ำกัด 0145540000462

พนักงำนขบัรถ ชำย 18-35 ม.3 ขึน้ไป 3  - 99 ม.9 นิคมอุตฯเวลโกรว ์ต.บำงววั อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-571051-2 ประเภทกิจกำร คลังสินค้ำและกำรบรรจุหีบห่อ

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี่  สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 8



ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกนัยำยน 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
53 พนักงำนฝ่ำยผลิต/ส่งของ ชำย 18-35 ป.6 ขึน้ไป 1 330 บ/ว บรษัิท อินทรยี์ เม็ททอลชีล (ฉะเชิงเทรำ) จ ำกัด 0245564002995

47/7 ม.5 ต.เสม็ดเหนือ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 098-1456289
ประเภทกิจกำร ผลิตหลังคำเหล็ก

54 นำยชำ่งโยธำ ช/ญ 20-35 ปวส. ปวส. โยธำหรอืก่อสรำ้ง 2 11500 บ/ด ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที ่13 ฉะเชงิเทรำ (สว่นตรวจสอบและวเิครำะห)์

 (เบี้ยเลีย้ง + OT) 379 หมู4่ ต.วังเย็น อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 089-2011159
ประเภทกิจกำร กำรควบคุมคุณภำพวัสดุงำนทำงQCS

55 พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-45 ป.6 ขึน้ไป 20 400 บ/ว ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด เอ็น แอนด ์เค ขนสง่และบริกำร 0243562000781 

2/9  หมูท่ี่ 9 ต.คลองเปรง อ.เมอืง ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 089-7476972
ประเภทกิจกำร ขนส่งและบรกิำร คลังสินค้ำ

56 พนักงำนทักษะ (ประจ ำฝ่ำยคลังสินค้ำ) ชำย 18-35 ม.6-ปวส. 2 ตำมโครงสร้ำง บริษัท นูทริกซ์ จ ำกัด (มหำชน) 0107546000199

เจ้ำหน้ำที่ QA ชำย 18-35 ป.ตรี 2 ตำมโครงสร้ำง 32/1 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เจำ้หน้ำทีส่รรหำวำ่จำ้ง ช/ญ 22-35 ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำง เบอรโ์ทรศัพท์ 038-593116-8

เจำ้หน้ำที่แรงงำนสมัพันธ์ ช/ญ 22-35 ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำง ประเภทกิจกำร ผลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว์เลี้ยง

หัวหน้ำแผนกธุรกำร ช/ญ 22-35 ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำง รถรับ-ส่งพนักงำน สำยบำงน้ ำเปรีย้ว , ตลำดคลอง 16 , 20 , 22

หัวหน้ำแผนกสรรหำว่ำจ้ำง ช/ญ 22-35 ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำง ไผ่ด ำ , ตลำดสุวินทวงศ์ , บำงขนำก , บำงสำย
พนักงำนทักษะ (ประจ ำฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ) ช/ญ 18-35 ม.6-ปวส. 1 ตำมโครงสร้ำง บำงใหญ ่, บำงขวัญ , บ้ำนใหม่ , แยกคอมเพลก็ซ์

ชำ่งเทคนิค ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 1 ตำมโครงสร้ำง บ้ำนใหญ ่, ขนส่งฉะเชงิเทรำ , นครเน่ืองเขต
IT Specialist ช/ญ 22-35 ป.ตรี 2 ตำมโครงสร้ำง

57 พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 23-35 ป.6 ขึน้ไป 3 9930 บ/ด บริษัท ไอออน เมำน์เทน (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105539090585

88/23 ม.5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 064-9369213 คุณนรสิรำ
ประเภทกิจกำร รบัเก็บเอกสำร

58 พ่อบ้ำน ชำย 35 ขึน้ไป ม.3-ม.6 1  - บริษัท บดีไีอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 0115531002831

เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ชำย 24 ขึน้ไป ป.ตร ีวิศวกรรม 1  - 42/2 ม.10 ต.คลองเปรง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนขบัรถสว่นกลำงฯ ชำย 30 ขึน้ไป ม.6-ปวส. 1  - เบอรโ์ทรศัพท์ 098-4748986

พนักงำนควบคุมเครื่องจักร ชำย 18-35 ม.3-ปวส. 3  - ประเภทกิจกำร ผลติชิน้สว่นรถจกัรยำนยนตแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ

59 ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 18-35 ปวส. ไฟฟ้ำ 2 10000 บ/ด บริษัท เทรดดิง้แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด 0245556002574

17/2 ม.6 ต.เทพรำช อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอร์โทรศัพท ์064-2653965 ประเภทกิจกำร งำนไฟฟ้ำ

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี่  สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 9
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60 หัวหน้ำงำนผลิต ชำย 25-35 ป.ตรี วศบ.อุตสำหกำร 1 ตำมประสบกำรณ์ บริษัท วิบลูยว์ัฒนอุตสำหกรรม จ ำกัด 0105526012238

วิศวกรเครื่องกล ชำย 25-35 ป.ตรี วศบ.เครือ่งกล 1 ตำมประสบกำรณ์ 231/1 ถ.สรรค์ประศำสน์ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
(ประจ ำอ ำเภอเมอืง) เบอรโ์ทรศัพท์ 089-8111504 คุณวิจิตรำ

ประเภทกิจกำร ผลิตแผ่นไมอั้ดซีเมนต์

61 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20-35 ม.3 ขึน้ไป 4 336 บ/ว บริษัท แอดวำนซ์ คอมโพสทิ จ ำกัด 0105537062827

Sale ช/ญ 23-35 ป.ตรี 1 15,000 บ/ด 69/5 ม.6 ต.ท่ำขำ้ม อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 038-573637
ประเภทกิจกำร ผลิตผลิตภณัฑ์ไฟเบอรก์ลำส

62 เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ช/ญ 22-35 ปวส.ขึน้ไป 1 ตำมโครงสร้ำง บริษัท ฮำร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0245561001327

95/59 ม.1 ต.คลองประเวศ อ.บ้ำนโพธิ ์จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 062-6731408
ประเภทกิจกำร ซ้ือ-ขำย ฮำรด์แวร์

63 ชำ่งเครื่องกล ชำย 25-35 ปวส.ขึน้ไป 1 ตำมโครงสร้ำง บรษัิท สหไทยรวมเศษ จ ำกัด 0245565001755
124 ม.1 ต.คลองบ้ำนโพธิ์ อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-088633, 062-6731408
ประเภทกิจกำร ซ้ือ-ขำย สินค้ำรไีซเคิล

64 เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ ช/ญ 22-35 ป.ตร ีภำษำจีน 1  - บริษัท จอยน์ซุน อิเลค็ทรอนิคส ์แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จ ำกัด 0115555013719

เจ้ำหน้ำที่ R&D Supervisor ช/ญ 35-45 ป.ตร ีขึน้ไป 1  - 68 ม.18 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งเทคนิค ชำย 22-35 ปวส.-ป.ตร ีเครื่องกล,ไฟฟ้ำ 2  - เบอรโ์ทรศัพท์ 063-3939060 (คุณปุ๋ย)

หัวหน้ำงำน ช/ญ 22-32 ปวส-ป.ตรี 2  - ประเภทกิจกำร ผลิตส่วนประกอบอิเล็คทรอนิคส์ สำย USB ส่งออก

พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-35 ม.3 ขึน้ไป 1  - ** ไมม่ปีัญหำกำรเดนิทำง ** ไมม่รีถรบั-ส่ง
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 20  - 
QC ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 3  - 

65 พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ QC ชำย 23-35 ปวส.-ป.ตรี 2 ตำมตกลง บรษัิท สวอน สยำม คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด 0105540077970

วิศวกร ชำย 23-35 ป.ตรี วศบ.เครือ่งกล 3 ตำมตกลง 5/1 ม.7 ต.บำงพระ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
ชำ่งเชือ่ม ชำย 23-35 ม.3 ขึน้ไป 3 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท์ 038-516670-2 , 081-9493098 , 089-2486329

ประเภทกิจกำร ผลิตปั๊มลม

** สัมภำษณ์ทรำบผลทันที พรอ้มเริ่มงำน **
66 Production Staff ชำย 21-45 ม.3-ปวส. 2 ตำมตกลง บริษัท ซำนีอะ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105554151581

เจ้ำหน้ำที่สโตร์ ชำย 21-45 ม.3-ปวส. 1 ตำมตกลง 1/29 ม.5 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

ชำ่งซ่อมบ ำรุงแม่พิมพ์ ชำย 21-40 ปวส. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์ 038-577307

ชำ่งซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัร ชำย 21-40 ปวส. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะชิ้นส่วนยำนยนต์

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี่  สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 10



ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกนัยำยน 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
67 พนักงำนชำ่ง ชำย 18-35 ม.3 ขึน้ไป 2  - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยออโต้โคท 0243551000148

217 ถ.ศุขประยรู ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 081-9326052 , 089-7878736
ประเภทกิจกำร คำรแ์คร์

68 พนักงำนขำย Sales ช/ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี 2  - บรษัิท เอส.ซี.ยูสคำร ์จ ำกัด 0245550000880
พนักงำนขบัรถ ชำย 25-40 ม.3 ขึน้ไป 1  - 799/5 หมู่ที่ 1 ต.พนมสำรคำม อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 083-1103141 (พ่ีใหม)่
ประเภทกิจกำร ซ้ือ ขำย แลกเปลีย่นรถยนต์มือสองทุกชนิด

69 พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-35 ม.3 ขึน้ไป 1  - บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จ ำกัด 0245538000557

Sale ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง 5 ถนนสวุนิทวงศ์ ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรำ จ.ฉะเชงิเทรำ

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง 20/5 ม.6 ต.วังเย็น อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 038-813444 , 086-3411522
ประเภทกิจกำร ผลไมแ้ปรรปู

70 เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวส. คอมฯ 1 ตำมตกลง บรษัิท แสนภดูำษ เฮลทค์ลับ แอนด ์ทรทีเมนท ์จ ำกัด 0105557115233

พนักงำนนวดไทย สปำ หญงิ 23 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 5 ตำมโครงสร้ำง 118-118/1 ม.4 ต,ลำดขวำง อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนดแูลงำนสวน ช/ญ 25-45 ป.4 ขึน้ไป 5 350-400 บ/ว เบอรโ์ทรศัพท์ 094-6689223 , 081-6111384 คุณพรทิพย์

เจ้ำหน้ำที่ดแูลควำมปลอดภยั ชำย 25 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2 ตำมโครงสร้ำง ประเภทกิจกำร ธุรกิจสุขภำพครบวงจร

แมบ่้ำน หญงิ 25-50 ป.4 ขึน้ไป 4 ตำมโครงสร้ำง

นักกำยภำพบ ำบัด หญงิ 25 ขึน้ไป ป.ตร ีวิทย์ฯ กำยภำพบ ำบดั 1 ตำมโครงสร้ำง

ชำ่งไฟฟ้ำ/ซ่อมบ ำรงุ ชำย 25 ขึน้ไป ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำก ำลัง 2 ตำมโครงสร้ำง

71 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20-35 ป.6 ขึน้ไป 20 330 บ/ว บรษัิท ไทย-เยอรมนั มที โปรดกัท์ จ ำกัด 0105533037836

พนักงำนควบคุมคุณภำพ QC ช/ญ 20-32 ป.6 ขึน้ไป 10 340 บ/ว 74 นิคมฯเวลโกรว์ ซ.5 ม.5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 25-35 ปวส.ไฟฟ้ำก ำลัง 3 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์ 081-6439389 คุณธิดำรตัน์
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยไส้กรอก

72 ชำ่งก่อสรำ้ง ชำย 18-40 ป.6 ขึน้ไป 10 350-500 บ/ว ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ชโนทัยคอนสตรัคชัน่ 0243560000732

เสมยีน ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช.-ปวส. 1 12000 บ/ด 35/72 ม.3 ต.บำงพระ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
(สำมำรถท ำงำนตำ่งจังหวัดได้) เบอรโ์ทรศัพท์ 065-9956239 (คุณนุ่น)

ประเภทกิจกำร ก่อสรำ้ง
สวัสดกิำร มทีี่พักให้ , มค่ีำล่วงเวลำ OT

73 ครสูอนขบัรถยนต์ หญงิ 25 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ำกัด 2  - โรงเรยีนสอนขบัรถ เซฟด ีไดรฟ์เวอร์
ครูสอนขับรถชนิดที ่3 หญงิ 25 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ำกัด 1  - 16/6 ม.1 ต.บำงพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 (ซอยวัดผำ - วัดทำ่อิฐ)

เบอรโ์ทรศัพท์ 083-6852400
ประเภทกิจกำร โรงเรยีนสอนขบัรถ
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74 หัวหน้ำแผนกเสื้อผ้ำเด็กอ่อน ช/ญ 18-35 ม.6 ขึน้ไป 1  - บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 0107536000633

พนักงำนจัดเรยีงสินค้ำ ช/ญ 18-40 ม.3 ขึน้ไป 5  - 9 หมู ่1 ถ.บำงปะกง - ฉะเชงิเทรำ ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

หัวหน้ำแผนกอำหำรแห้ง ช/ญ 18-35 ม.6 ขึน้ไป 1  - เบอรโ์ทรศัพท์ 087-1377181 คุณทิพย์สุดำ

หัวหน้ำแผนกสนิค้ำทั่วไป ช/ญ 18-35 ม.6 ขึน้ไป 1  - ประเภทกิจกำร ซูเปอรม์ำรเ์ก็ต

หัวหน้ำแผนกตูแ้ช่ ช/ญ 18-35 ม.6 ขึน้ไป 1  - 
พนักงำนขำยรำ้นโดนใจ ช/ญ 18-35 ม.6 ขึน้ไป 3  - 
พนักงำนแผนกซ่อมบ ำรุง ชำย 18-35 ม.6 ขึน้ไป 2  - 

75 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. ชำ่งทกุสำขำ 20  - บรษัิท อำร์.เจ.ลอนดอนเคมีคอลอินดัสทรสี์ จ ำกัด 0245537000871

หัวหน้ำแผนกขนส่ง ช/ญ 28-35 ป.ตร ีโลจิสตกิส์ 1  - 42/4 ม.14 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 086-3951505 , 033-590237-8
ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยสีและขีผ้ึ้ง

76 ชำ่งเทคนิค ชำย 25-30 ปวช. ชำ่งยนต์ 2 11000 บ/ด ขึน้ไป บรษัิท ไทยธำดำมอเตอร ์จ ำกัด 0245545000141

9/9 ม.3 ต.บำงตนีเป็ด อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอร์โทรศัพท ์038-981000 ประเภทกิจกำร ธุรกิจรถยนต์

77 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ม.3 20 330 บ/ว บรษัิท ศิรวิัฒนำอินเตอรพ์ริ้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 0107538000622

ผู้ชว่ยชำ่งพิมพ์ ชำย 18-35 ปวส.ขึน้ไป 5 ตำมตกลง 14/8 ม.12 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งเทคนิค ชำย 18-35 ปวช.ขึน้ไป 3 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์ 082-0057954

Sale ช/ญ 18-35 ป.ตร ีขึน้ไป 5 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยสิง่พิมพ์

QC หญงิ 18-35 ม.6-ปวส. 5 ตำมตกลง

วิศวกรรม ช/ญ 18-35 ป.ตรี 2 ตำมตกลง

78 ชำ่งประกอบ/เชือ่ม ชำย 25-40 ม.3 ขึน้ไป 3 ตำมตกลง บริษัท สตำร์ ทรัค แอนด ์บสั จ ำกัด 0105550061049

ชำ่งเขยีนแบบ ชำย 22-28 ปวช. ขึ้นไป เครื่องกล,อุตสำหกำร 1 ตำมตกลง 49/9 ม.16 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เครื่องกล,อุตสำหกำร เบอรโ์ทรศัพท์ 038-086781-3

เจำ้หน้ำที่ธรุกำรฝ่ำยบคุคล หญงิ 23-30 ปวส. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร สร้ำงประกอบดัดแปลงสภำพรถยนต์ฯ

ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 25-35 ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง

79 ชำ่งเชือ่ม/ชำ่งประกอบ ชำย 18-50 ป.6 ขึน้ไป 6 330 บ/ว บรษัิท ภูมิวิศว์ เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด 0105537145641

*** ดว่น *** 230/15 ม.6 ซ.ท่ำสะอ้ำน 4 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 089-0500052 , 098-9376207
ประเภทกิจกำร ออกแบบ ผลติ ตดิตั้ง บริกำร และตดิตั้งเครื่องจกัร

80 ครอูนุบำล ชำย 22 ขึน้ไป ป.ตร ีเอกปฐมวัย 1 ตำมตกลง โรงเรยีนอนุบำลขวัญตำ 3240500224971
หรอืปฐมศึกษำ เยื้องที่ท ำกำรไปรษณียบ์ำงปะกง (เก่ำ) ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-531519 , 081-6586125
ประเภทกิจกำร สถำนศึกษำ
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81 พนักงำนฝ่ำยผลิตบรรจุก๊ำซ ชำย 18-45 ป.4 ขึน้ไป 3  - บริษัท ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปโิตรเคมคัิลส์ จ ำกัด (มหำชน) 0107537001820

พนักงำนซ่อมสีถัง ช/ญ 18-45 ป.4 ขึน้ไป 10  - 30/1 ม.11 ถ.สขุุมวทิสำยเก่ำ ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 

พนักงำนขับรถถังเวยีน ชำย 18-40 ป.4 ขึน้ไป 2  - เบอร์โทรศัพท ์ 02-1209999 ตอ่ 3009,3013 (คุณรัฐภรณ)์

ใบอนุญำตขบัขีป่ระเภท ท.2-ท.4 ประเภทกิจกำร   คลังบรรจุก๊ำซ/โรงอัดบรรจุแก๊ส

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 20-45 ป.4 ขึน้ไป 1  - สวัสดกิำร ปรบัเงินประจ ำป,ีโบนัส 2 ครั้ง/ปี

(เชือ่ม-ประกอบ) สวัสดกิำรกองทุนกำรศึกษำบุตร ฯลฯ
ชำ่งยนต์ ชำย 18-45 ปวส. ชำ่งยนต์ 2  -
ชำ่งแอรร์ถยนต์ ชำย 18-45 ปวส. ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1  -

82 หัวหน้ำคลังสินค้ำ ชำย 18-35 ปวส. 1  - บริษัท โซลำนำ สมำร์ท ไลตติ้ง จ ำกัด 0245562003200

จนท.ประสำนงำน (ภำษำจนี) หญงิ 23-35 ปวส.-ป.ตรี 1  - 268 นิคมอุตฯเกตเุวย์ ม.7 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ

คนสวน ชำย 25-35 ป.6 ขึน้ไป 2  - เบอร์โทรศัพท์  066-1130813 , 066-1130811 (พ่ีเชอรี่,พ่ีกุ้ง)

เจ้ำหน้ำที่ธรุกำรฝ่ำยผลติ ช/ญ 23-35 ปวส.-ป.ตรี 1  - ประเภทกิจกำร ผลติ น ำเขำ้ สง่ออก ผลติภณัฑ์หลอดไฟแอลอีดี

พนักงำนขับรถผู้บรหิำร ชำย 35 ขึน้ไป ม.6 1  - 
เจ้ำหน้ำทีค่วบคุมเอกสำร ISO ช/ญ 24 ขึน้ไป ป.ตรี 1  - 

83 เจำ้หน้ำตรวจสอบคุณภำพ ช/ญ 20 ขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บรษัิท ยูเน่ียนกัลวำไนเซอร ์จ ำกัด 0735522000019

ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต ช/ญ 30 ขึน้ไป ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 9 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 25 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 10 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอรโ์ทรศัพท์  063-5894426

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 25 ขึน้ไป ปวช.-ปวส. 3 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร รบัจ้ำงชบุสังกะสีแบบจุ่มรอ้น

จนท.ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล(สรรหำ) ช/ญ 25 ขึน้ไป ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท สวัสดกิำร เบี้ยขยัน /สวัสดกิำรตำมต ำแหน่ง

พนักงำนขบัรถโฟลค์ลฟิท์ ชำย 25 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 3 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

84 ผู้จัดกำรแผนกวิศวกรรม ชำย 35 ขึน้ไป ป.ตร ีสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1  - บรษัิท เอฟ.ซี.พี. จ ำกัด  0115539002911
พนักงำนส่งสินค้ำ ชำย 20-35 ม.6-ปวช. 2  - 45 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 5  - เบอรโ์ทรศัพท ์ 095-2084241 , 02-1054349 ต่อ 0

พนักงำนดแูลสวน ชำย 20-35 ป.4 ขึน้ไป (อ่ำนออกเขยีนได)้ 1  - ประเภทกิจกำร ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์เสริมอำหำรฯ

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 21 ขึน้ไป ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ 2  - สวัสดกิำร ค่ำอำหำร 25บ/ว,เบี้ยขยัน,โบนัส

** มีรถรบั-ส่งตำมเส้นทำง **

85 พนักงำนขำย PC ช/ญ 18-35 ไมจ่ ำกัด 3 9750-10080 บ/ด บรษัิท โพสเซฟ่ี กรุ๊ป จ ำกัด 0745552000866
306/5 ถ.พระยำศรีสนุทร ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

** สำขำฉะเชงิเทรำ โทรศัพทม์อืถือ (แบรนด ์OPPO) **

เบอรโ์ทรศัพท์  084-46915481 , 02-0131810
ประเภทกิจกำร จดัจ ำหน่ำยโทรศัพทม์อืถือ (แบรนด ์OPPO)

86 วิศวกร ช/ญ 20-35 ป.ตร ีวิศวกรรม 2 16000-18500 บ/ด บริษัท เคแอลเค โปรดักส์ จ ำกัด 0105553106043

เจ้ำหน้ำที่ ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 3 10000-14500 บ/ด 20/3/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งเทคนิค ชำย 20-35 ปวช.-ป.ตรี 12 10000-12000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์  081-1701789

พนักงำนขบัรถจัดส่ง ชำย 20-45 ป.6 ขึน้ไป 2 330 บ/ว ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต ์ ** ไม่มีรอยสัก , ไม่ระเบดิห ู, ยนิดรีบันักศึกษำใหม่ **
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
86 พนักงำนขบัรถจัดส่ง ชำย 20-45 ป.6 ขึน้ไป 2 330 บ/ว บริษัท เคแอลเค โปรดักส์ จ ำกัด 0105553106043

มีใบอนุญำตขับขีป่ระเภท ท.2 20/3/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

แมบ่้ำน หญงิ 20 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 2 330 บ/ว เบอรโ์ทรศัพท์  081-1701789

หัวหน้ำส่วน QA ช/ญ 25-36 ป.ตรี 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์

หัวหน้ำส่วนฝ่ำยผลิต ช/ญ 25-36 ป.ตรี 1 ตำมตกลง ** ไมม่รีอยสกั , ไมร่ะเบดิห ู, ยนิดรีับนักศึกษำใหม ่**

พนักงำนรำยวัน ช/ญ 18-35 ป.6 ขึน้ไป 20 330 บ/ว
QA ชำย 22-36 ป.ตรี เครื่องกล,ยำนยนต์ 2 ตำมตกลง

87 หวัหน้ำคลงัสนิค้ำส ำเร็จรูป ช/ญ 25-35 ปวส. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง บริษัท อำรี ฟู้ดส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 0105547005621

เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 2 ตำมตกลง 78 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

หัวหน้ำงำน ชำย 25 ขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 038-088098-9 , 062-8746282

เลขำนุกำรผู้บรหิำร หญงิ 25 ขึน้ไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตอำหำรส ำเรจ็รปูแชแ่ขง็

หัวหน้ำแผนกประกันคุณภำพ ช/ญ 27-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง

QC ช/ญ 25-35 ปวช. ขึน้ไป 3 ตำมตกลง

88 แคชเชยีร์ หญงิ 20-45 ม.3 ขึน้ไป 1 12,000-15,000 บ/ด รำ้นซูชนิินจำ สำขำบ้ำนโพธิ์ 0115564006975
แมค่รวั หญงิ 18-45 ป.6 ขึน้ไป 1 10000-14000 บ/ด (ปั๊มปตท. แสนภูดำษ ฝ่ังขำเข้ำมอเตอร์เวย์ ข้ำงร้ำนของฝำกตั้งเซ่งจั๊ว)


104 หมู่ 3 ต. แสนภูดำษ อ. บำ้นโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์ 080-4493724 ประเภทกิจกำร ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น

89 ผู้ช่วยช่ำงเชือ่ม/ช่ำงเชือ่ม ชำย 18-35 ป.6 ขึน้ไป 5 450 บ/ว บรษัิท แอ็คมีคู่ลลิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105538103748

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร หญงิ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 1 ตำมตกลง 24/2 ม.1 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองอุชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เดก็ตดิรถขนส่ง ชำย 18-35 ป.6 ขึน้ไป 1 350 บ/ว เบอรโ์ทรศัพท์  086-4607801

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ป.6 ขึน้ไป 5 330 บ/ว ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนคูลลิง่

พนักงำนประกอบคูลลิ่ง ชำย 18-35 ป.6 ขึน้ไป 5 330 บ/ว
90 พนักงำนตอ้นรบั หญงิ 18-40 ปวส. ขึน้ไป 2 12000-15000 บ/ด บริษัท เฮฟเว่น เรียลเอสเตท จ ำกัด 0205559024331

แคชเชยีร์ หญงิ 18-40 ม.6 ขึน้ไป 1 12000 บ/ด 259/1 ถ.ฉช.-บำงปะกง ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เชฟท ำอำหำรยุโรป ช/ญ 18-40 ป.6 ขึน้ไป 1 15000 บ/ด ขึน้ไป เบอรโ์ทรศัพท์  080-6330949 (คุณมกุดำพร)

ยำม ชำย 25-50 ม.3 ขึน้ไป 1 12,000 บ/ด ประเภทกิจกำร โรงแรม/รำ้นอำหำร

แมบ่้ำน หญงิ 18-40 ป.6 ขึน้ไป 2 9900 บ/ด

91 ชำ่งกลึง ชำย 20-45 ป.6-ปวส. 20 ตำมตกลง บริษัท ยซีูซี.อุตสำหกรรม จ ำกัด 0105544080703

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-45 ป.6-ม.6 20 400 บ/ว 24/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

วิศวกร ชำย 20-30 ป.ตรี 4 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์  062-7805995

ผู้ชว่ย จป.วิชำชพี ชำย 20-30 ม.6-ปวส. 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร หลอมหล่อลูกรดี

เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำยต่ำงประเทศ ชำย 25-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง
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92 ชำ่งเทคนิค ชำย 18-25 ปวช. ขึน้ไป 1 12000 บ/ด บริษัท เอส ที เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 0245552000461

1/60 ม.1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.39 ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  081-6315470
ประเภทกิจกำร ซ่อมและService เครื่องปรับอำกำศ

93 พนักงำนขบัรถ 4 ล้อ ชำย 25-35 ม.3 2 ตำมตกลง บรษัิท ทีเอ็นทีที โลจิสติกส์ จ ำกัด 0105543065603

พนักงำนขบัรถเทรลเลอร์ ชำย 25-35 ม.3 2 ตำมตกลง 155 ม.5 ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
แมบ่้ำน หญงิ 18-40 ป.6 1 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์  038-571552-58

ประเภทกิจกำร ขนส่ง

94 พนักงำนหน้ำลำน ช/ญ 18-40 ป.6 ขึน้ไป 2 330 บ/ว หำ้งหุ้นส่วนรุ่งพิทกัษ์ปโิตรเลียม 0243532000138

123 ม.4 ต.เมืองเก่ำ อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  038-551650 (คุณกฤตยิำ)
ประเภทกิจกำร สถำนีบริกำรน้ ำมัน,โรงบรรจุก๊ำซ,ขนส่งก๊ำซLPG

95 พนักงำนขำย (ในจังหวัด) ช/ญ 20-35 ม.3 ขึน้ไป 3 350 บ/ว บรษัิท วิรยิะโลหะกิจ จ ำกัด 0195540000209
พนักงำนขำย (ต่ำงจังหวัด) ช/ญ 20-35 ม.3 ขึน้ไป 30 350 บ/ว 74/14-15 ม.7 ต.บำงพระ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  082-7268574
ประเภทกิจกำร ผลิตน่ังร้ำน แบบเหล็ก หลังคำเมทลัชีส

96 เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ หญงิ 25-35 ป.ตรี 1  - บรษัิท คอมบีแพ็ค จ ำกัด 0105534116993
หัวหน้ำแผนกจัดซ้ือ หญงิ 25-35 ป.ตรี 1  - 116 ม.5 นิคมอุตฯเวลโกรว์ ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำทีพั่ฒนำผลติภณัฑ์ หญงิ 25-30 ป.ตร ีออกแบบ 1  - เบอรโ์ทรศัพท ์ 038-571350-5 ต่อ 213 (คุณนิตยำ)

ผู้จัดกำรคลังสินค้ำ หญงิ 25-35 ป.ตร ีโลจิสตกิส์ 1  - ประเภทกิจกำร ผลติและสง่ออกหลอดบรรจทุีท่ ำดว้ยพลำสตกิและลำมิเนท

ผู้จัดกำรแผนกจัดซ้ือ หญงิ 25-35 ป.ตรี 1  - ** มรีถตู ้รบัส่งจำกแปดริ้ว  ตลอดเส้นทำง **
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย หญงิ 25-35 ป.ตรี 1  - 
เจ้ำหน้ำที่ IT ชำย 25-35 ป.ตร ีคอมพิวเตอร์ 1  - 
เจ้ำหน้ำที่คลูลิง่ ชำย 25-35 ปวช. ขึน้ไป 1  - 
ชำ่งควบคุมเครือ่งจกัร ชำย 25-35 ปวช. ขึน้ไป 2  - 
ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 25-35 ปวช. ขึน้ไป ไฟฟ้ำ 1  - 
ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 25/35 ปวช. ขึน้ไป 1  - 

97 เจ้ำหน้ำที่เขยีนแบบ ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 3  - บรษัิท ออลล่ำ จ ำกัด (มหำชน) 0107558000393

ชำ่งไฟฟ้ำ ช/ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 2  - 2/1 ม.4 วดัพิมพำวำส-คลองเกำะดอน ต.เกำะไร่ อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ

ชำ่งเชือ่ม ช/ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 5  - เบอร์โทรศัพท ์ 085-8268811 (คุณเลย)์ , 038-595781-47

ช่ำงติดตัง้ฝ่ำยโครงกำร ช/ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 5  - ประเภทกิจกำร น ำเขำ้และจ ำหน่ำยเครนและรอกไฟฟ้ำ ประตอุูตสำหกรรม

ช่ำงบริกำรเครน-ประตู ช/ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 10  -
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร หญงิ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 1 11000-17000 บ/ด

หัวหน้ำคลังสินค้ำ ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 1  -
เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 1  -
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97 เจ้ำหน้ำที่ จป.เทคนิค ช/ญ 18-35 ป.ตรี 1  - บรษัิท ออลล่ำ จ ำกัด (มหำชน) 0107558000393

2/1 ม.4 วดัพิมพำวำส-คลองเกำะดอน ต.เกำะไร่ อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์ 085-8268811 (คุณเลย)์ , 038-595781-47

ประเภทกิจกำร น ำเขำ้และจ ำหน่ำยเครนและรอกไฟฟ้ำ ประตอุูตสำหกรรม

98 พนักงำนแบกหำม ชำย 18-35 ม.3-ม.6 4 380 บ/ว บรษัิท สุดยอด คอนสตรคัชัน่ แมททีเรยีล จ ำกัด 0245563000841

สวัสดิกำร มทีีพ่ักให้,โบนัสประจ ำปี 84 หมูท่ี ่7 ต.หนองแหน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

,ปรับเงินทุกปี,เบีย้ขยนั เบอรโ์ทรศัพท์  089-1815456
ประเภทกิจกำร  ค้ำวัสดกุ่อสรำ้ง

99 แมบ่้ำน หญงิ 20-45 ป.6 ขึน้ไป 1  - บรษัิท ทอรค์ จ ำกัด 0105533039405
Staff PD ช/ญ 22-28 ปวส.-ป.ตรี วศบ.เครื่องกล,ไฟฟ้ำ 1  - 51/4 ม.1 ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

Staff PE ชำย 22-28 ป.ตร ีวศบ.ไฟฟ้ำ 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  033-050470 (คุณพนิดำ)

รำ้นค้ำจ ำหน่ำยอำหำร 1 ประเภทกิจกำร  ผลิตอุปกรณ์ถ่ำยเทควำมรอ้น

*** เน้นคนที่ไดภ้ำษำอังกฤษ ***
100 Account Manager หญงิ 25-35 ป.ตรี 1 40000-50000 บ/ด บริษัท นิเค็ด-รีด (ประเทศไทย) จ ำกัด 0245552000844

Pin Insert (ฝ่ำยประกอบ) หญงิ 25-35 ม.6 ขึน้ไป 2 9900 บ/ด 84/4 ม.9 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 20-35 ปวช.-ป.ตรี 1 19000-30000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์  038-134231

Customer Service ชำย 20-35 ป.ตรี 1 20000 บ/ด ประเภทกิจกำร  ผลิตอุปกรณ์จับยึด Fixture

Design Engineer หญงิ 20-35 ป.ตรี 3 19000 บ/ด

101 โฟรแ์มนแผนกฉดี ชำย 20-40 ปวส.-ป.ตรี 1  - บริษัท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105530034798

ล่ำมภำษำญีปุ่่น JLPT 2 ช/ญ 18-35 ป.ตร ีทุกสำขำ 1  - 178-179,179/1 ม.12 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.44 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำย 20-40 ปวส.-ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 061-1159404,038-532322 ต่อ 147

ช/ญ 18-35 ป.ตร ีทุกสำขำ 1  - ประเภทกิจกำร  ผลิตและส่งออกของเดก็เล่น

102 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำด ช/ญ 23-33 ปวช.-ป.ตรี 4 15000-30000 บ/ด บรษัิท มำตรฐำน ไอ.เอส.ซี. จ ำกัด 0575547000588

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ช/ญ 25-30 ปวส.-ป.ตรี 1 12500-15000 บ/ด 560/5 ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนลกูค้ำ ช/ญ 30-36 ป.ตรี 2 18,000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์ 085-6959661/092-3516167

ประเภทกิจกำร ศูนยบ์ริกำรสยำมสไมลฉ์ะเชงิเทรำ

103 แมบ่้ำน ช/ญ 20-55 ป.4 ขึน้ไป 2 8690 บ/ด โรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยรำชภัฎรำชนครนิทร ์0994000255349

40/109 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 061-7123535 (ครจูอย)
ประเภทกิจกำร สถำนศึกษำ

104 เจำ้หน้ำที่บญัชแีละกำรเงิน ช/ญ 22-25 ป.ตรี บัญช/ีกำรเงิน 1  - บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จ ำกัด 0245563001201

วิศวกร ชำย 26-28 ป.ตร ีวิศวกรรม 1  - 172/2 หมู่ที่ 12 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ช่ำงเทคนิค (ชั่วครำว 1 ป)ี ชำย 20-24 ปวส. ชำ่งเทคนิค,ชำ่งยนต์ 1  - เบอร์โทรศัพท ์089-939-1003 , 033-051-851-855 #1402

ประเภทกิจกำร ศูนย์กลำงธุรกิจระหว่ำงประเทศ
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105 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-40 ป.6 ขึน้ไป 10 331 บ/ว บรษัิท ไทยนิสเซ่ ลำมิเนชั่น จ ำกัด 0115535001421

พนักงำนคุมเครื่องจักร ชำย 18-40 ปวช.-ปวส. 10 10,000 บ/ด 53 ม.1 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรฝ่ำยขำย หญงิ 23-35 ป.ตร ีทุกสำขำ 1 เบอรโ์ทรศัพท์ 038-842432

ประเภทกิจกำร บรรจุภณัฑ์

106 พนักงำนแคชเชยีร ์ ช/ญ 20-35 ม.3 ขึน้ไป 8 330 บ/ว หจก.เมง้เฮงดทีรำนสปอรต์ 0243558000488
พนักงำนขับรถห้องเยน็ ชำย 20-40 ป.4 ขึน้ไป 2 350 บ/ว 218 ม.2 ต.บำ้นซ่อง อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

ผู้จัดกำรรำ้น ช/ญ 25-35 ป.ตรี บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร 4 15000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์ 083-7028928

บัญช ีกำรขำย หรอือ่ืนๆทีเ่ก่ียวขอ้ง ประเภทกิจกำร ขำยชิ้นส่วนหมู ไก ผักสด เครื่องปรุง และของใข้ในครัวเรือน

เจ้ำหน้ำที่บัญชี หญงิ 25-35 ปวส.-ป.ตร ีบัญชี 2 12000-15000 บ/ด

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 28-40 ปวช.-ปวส. ชำ่ง 1 12,000 บ/ด

107 ผู้จัดกำรฝ่ำยคลังสินค้ำ ช/ญ 35-40 ป.ตรี 1 บริษัท เอเซียฟำร์ม แอนด์ ฟูดส์ จ ำกัด 0115551008630

ผู้จัดกำรฝ่ำยควบคุมคุณภำพ ช/ญ 23-40 ปวส.-ป.ตรี 1 129/1 ม.7 ต.เขำหินซ้อน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ

/ประกันคุณภำพ เบอรโ์ทรศัพท์ 063-887-6750

เจ้ำหน้ำที่บัญชี ช/ญ 25-30 ปวส.-ป.ตรี 1 ประเภทกิจกำร เลีย้งสัตว์ปีก และแปรรูปสัตว์ปีก

ผู้ชว่ยผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี หญงิ 25-40 ป.ตร ีบัญชี 2
เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ ช/ญ 25-35 ปวส. ขึน้ไป 2
วิศวกรเครื่องกล ช/ญ 25 ขึน้ไป ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล 1

108 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20-45 ม.3-ม.6 2  - บริษัท ฉะเชิงเทรำออกซิเจน จ ำกัด 0245534000234

98/4 ม.7 ถ.ฉะเชงิเทรำ-พนมฯ-กบนิทร์ฯ ต.บำงไผ่ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-583177 , 063-3128668
ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยก๊ำซอ๊อกซิเจน

109 ชำ่งเชือ่ม ช/ญ 20-40 ปวช.-ปวส. 10  - บรษัิท เมทัล แอเรยี จ ำกัด 0245558002784
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-40 ปวช.-ปวส. 3  - 41/3 ม.9 ต.ท่ำไข ่อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
Sale ช/ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี 10 - เบอรโ์ทรศัพท์ 08-13567074 คุณธวัชชยั (ตุย้)

ประเภทกิจกำร ผลิตประต ูหน้ำตำ่ง

110 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20 ขึน้ไป ม.3-ม.6 20 9900 บ/ด บรษัิท เอกรฐัวิศวกรรม จ ำกัด (มหำชน) 
พนักงำนชำ่ง ชำย 20 ขึน้ไป ปวส.ไฟฟ้ำ,อุตสำหกำร 10 12000 บ/ด 190/1 ม.6 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 083 0992054
ประเภทกิจกำร ผลิตหม้อแปลงไฟฟำ,แผงโซลำร์เซลล์

111 เจ้ำหน้ำที่เอกสำร หญงิ 25-30 ปวส.-ป.ตรี 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บรษัิท ท.ีเจ.พี. จ ำกัด 
พนักงำนขบัรถ ชำย 25 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 9/2 ม.4 ต.หนองจอก อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-578827
ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนรำถยนต์
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกนัยำยน 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
112 ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 20 ขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง บริษัท วิบลูยว์ัฒนอุตสำหกรรม จ ำกัด 0105526012238

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 20 330 บ/ว 3/1 ม.15 ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-086285-7 คุณกุนฑ์ลดำ
ประเภทกิจกำร ผลิตไมอั้ดซีเมนตบ์อรด์

113 ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 25-35 ม.3 ขึน้ไป 1 12,000 บ/ด บริษัท สวัสดีสิงหโ์ตทองพำณิชย์ จ ำกัด 0245561003389

18/8 ม.1 ต.โพรงอำกำศ อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-582388
ประเภทกิจกำร พลำสตกิ

114 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-55 ป.4 ขึน้ไป 15 330 บ/ว บรษัิท เจ.เอ็ม.พนมคอนกรตี อัดแรง 1989 จ ำกัด 0245541000252

1141/1-2 ม.1 ต.พนมสำรคำม อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 081-7235875
ประเภทกิจกำร ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพ่ือใช้ในงำนก่อสร้ำง

สวัสดกิำร มทีี่พักให้,เสือ้กันฝน,รองเท้ำบู๊ท,น้ ำดืม่

115 พนักงำนขำย หญงิ 20-40 ม.3 10 10,000 บ/ด บริษัท ดโูฮม จ ำกัด (มหำชน) สำขำบำงนำ-ตรำด 0107561000196

พนักงำนตรวจเชค็ ช/ญ 20-35 ม.3 5 10,000 บ/ด 88/8 ม.5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

แคชเชยีร์ หญงิ 18-35 ม.3 6 10,000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์ 033-050898,082-5578203

รปภ. ช/ญ 18-45 ม.3 3 10,000 บ/ด ประเภทกิจกำร ค้ำปลีกของตกแตง่บ้ำน

แมบ่้ำน หญงิ 18-45 ม.3 3 10,000 บ/ด สวัสดกิำร เครื่องแบบพนักงำน,โบนัส,พักร้อนประจ ำป,ี

พนักงำนส่งเสริมกำรขำย ช/ญ 18-45 ม.3 20 10,000 บ/ด ค่ำเดนิทำงนำกำรเดนิทำงไปท ำงำนนอกสถำนที,่
ซ้ือสินค้ำเงนิผ่อน,กองทนุส ำรองเลี้ยงชพี ,ค่ำกะ (บำงต ำแหน่ง),

เบีย้ขยัน,ค่ำรักษำพยำบำล,คูปองกำรท ำคุณงำมควำมด,ี

เกษียณอำยงุำน,ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน

116 เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรขนส่ง ช/ญ 20-45 ม.3 ขึน้ไป 1  - บรษัิท  วนิดำ ฟู้ดส์  จ ำกัด 0105558073291
เจ้ำหน้ำที ่จป.วิชำชีพ ชำย 20-45 ป.ตรี 2 180 ม.5 ต.เมืองใหม่  อ.รำชสำส์น จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-45 ป.4 ขึน้ไป 100  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-090605

หัวหน้ำผลิต ช/ญ 20-45 ปวส.-ป.ตรี 20  - ประเภทกิจกำร ช ำแหละและแปรรปูเน้ือสัตว์
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