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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
1 หัวหน้าแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18,000 ข้ึนไป บจม.สยามแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา

พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 ข้ึนไป 21/4 ม.5 ต.วังตะเคียน  อ.เมือง
พนักงานรับสินค้า ช/ญ 21 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1 11,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา  
พนักงานฝ่ายอาหารสด ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 11,000 ข้ึนไป เบอร์โทรศัพท์  081-641-8262/095-949-5892

ประเภทกิจการ  ค้าส่ง
สวัสดิการ  โบนัส, ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต,
ค่ากะ,ชุดฟอร์ม  และอ่ืนๆ

2 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 21 - 40 ป.6 - ปวส. 30 370 บาท บจก.ลอยัล ไฮ่เหล่ียง คอปเปอร์ (ปทท)
เจ้าหน้าท่ีฝ่าย IT ระดับ ชาย 21 - 30 ปวช. - ป.ตรี 1 ตามตกลง 102 ม.3 ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธ์ิ
ปฏิบัติการ จ.ฉะเชิงเทรา  
TECHNICAL ENGINEER ชาย 21 - 35 ป.ตรี 1 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท์ 038-577068-71

ประเภทกิจการ  ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ค่ากะ, โอที, โบนัส,
ชุดฟอร์ม, ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ และอ่ืนๆ

3 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ช/ญ 35 - 45 ป.ตรี - ป.โท 1 ตามตกลง บจก.ทีมพลาส เคมีคอล
ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2 ตามตกลง 3/3 ม.1 ต.พิมพา  อ.บางปะกง
พนักงาน QA FINAL หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  
พนักงานฉีดเพลท หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2  - เบอร์โทรศัพท์  089-2453331
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 20  - ประเภทกิจการ  ผลิตเม็ดพลาสติก

สวัสดิการ  ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน,
ค่าอาหาร, ค่ากะ, โบนัส  รถรับส่ง (สายแปดร้ิว
สายบางวัว, สายบางนา, สายพิมพา) และอ่ืนๆ

4 ผู้จัดการแผนกขายค้าปลีก ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 8 15,000 บาท บจม.ดูโฮม 
พนักงานตรวจเซ็คคลังสินค้า ชาย 25 - 35 ป.ตรี 8 14,000 บาท 88/8 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
เจ้าหน้าท่ีธุรการ หญิง 25 - 35  ป.ตรี 2 12,000 บาท จ.ฉะเชิงเทรา  
พนักงานขาย PC ช/ญ 21 - 35 ม.3 ข้ึนไป 50 9,750 บาท เบอร์โทรศัพท์  098-1051702
แม่บ้าน หญิง 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2 10,000 บาท ประเภทกิจการ  ขายวัสดุตกแต่งบ้าน
พนักงาน รปภ. ชาย ม.3 ข้ึนไป 2 10,000 บาท สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, โบนัส,

ปรับเงินประจ าปี  และอ่ืนๆ
5 พนักงานแผนกครัวเรือน ช/ญ 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 2 10,000 บาท บจม.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

พนักงานแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 บาท 9/1  ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง   ต.หน้าเมือง
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  087-1377181
ประเภทกิจการ  ค้าส่ง
สวัสดิการ ตามกฏหมายแรงงาน

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
6 ช่างเทคนิค ชาย 19 - 35 ปวส. 5 ตามตกลง บจม.สหวิริยาเพลทมิล

ทุกสาขา 160 ม.14 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
วิศวกร ชาย 22 - 40 ป.ตรี 4 ตามตกลง จ.ฉะเชิงเทรา

เคร่ืองกล/ไฟฟ้า/ เบอร์โทรศัพท์  081-9262352
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทกิจการ   เหล็กแผ่น

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 19 - 35 ม.3 - ม.6 สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน
7 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 30 - 45 ป.4 2 350 บาท คุณเกียรติชัย

88/3 ใกล้วัดผาณิตาราม ต.บางกรูด 
อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  081-8595969
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน 100 บาท

8 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 20  - บจก.ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
14 ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-857119-45
ประเทศกิจการ  อิเล็ค
สวัสดิการ ค่าอาหาร, ค่าข้าว, ค่าน้ า,ประกันชีวิต
รถรับส่งปรับอากาศ,ประกันอุบัติเหตุ และอ่ืนๆ

9 พนักงานประกอบ ชาย 22 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2 345 บาท บจก.สวอน สยาม คอร์ปอเรช่ัน
พนักงานคุมเคร่ืองจักร ชาย 23 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2 345 บาท 5/1 ม.7 ต.บางพระ  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-516670-2 / 081-9493098

ประเภทกิจการ  ผลิตลังป๊ัมลม
สวัสดิการ  ค่าข้าว, เบ้ียขยัน, ค่าประสบการณ์
ค่าลักษณะงาน  และอ่ืนๆ

10 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ชาย 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 4  - บจก.บางปะกงเวชชกิจ
แม่บ้าน หญิง 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 4  - 185/1 ม.1 ต.บางวัว  อ.บางปะกง จ.ฉช
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 25 ข้ึนไป ป.ตรี 2 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท์  038-800300-1340
เจ้าหน้าท่ีการเงิน หญิง 22 ข้ึนไป ปวส. 3 ตามตกลง ประเภทกิจการ  โรงพยาบาล

สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

11 ผู้จัดการสถานี ช/ญ 25 - 40 ป.ตรี 2 20,000 ข้ึนไป บจก.สมาร์ทเพลส 304 ไอพี 3
บริการน้ ามัน ESSO สาขา 903 ม.2 ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม
พนักงานขับรถพ่วง ชาย 25 - 40 ไม่จ ากัดวุฒิ 5 15,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา  
แม่บ้าน หญิง 25 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 2  - เบอร์โทรศัพท์  095-4541713
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 22 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 7  - ประเภทกิจการ  ให้เช่าโกดัง/สถานท่ี

สวัสดิการ  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ, ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลืออ่ืนๆ, ค่าเช่าบ้าน  และอ่ืนๆ

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
12 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ันไป 20 ตามตกลง บจก.พอนเท็กซ์  

เจ้าหน้าท่ีปรับเซ็ทเคร่ือง ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 4 ตามตกลง 71/13,21 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
ฉีดพลาสติก จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิต ชาย 25 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 2 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท์  038-573053 ต่อ 120

ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สวัสดิการ   ค่าอาหาร, ค่าเข้ากะ, ชุดฟอร์ม
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  และอ่ืนๆ

13 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 50  - บจก.เอส.เค.ฮิวเมนรี เซอร์เชส
ช่างประจ าโรงงาน ชาย 18 - 30 ปวช. ข้ึนไป 50 378 บาท 79/3 ม.4 ต.เสม็ดใต้  อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์   033-020766
ประเภทกิจการ  จ้างเหมาแรงงาน
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

14 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 25 - 30 ม.3 ข้ึนไป 3  - บจก.ไทยรุ่งกิจ  
55/5 ม.14 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว
จ.ฉะเชิงเทรา 
เบอร์โทรศัพท์  038-592735-8
ประเภทกิจการ  ผลิตจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

15 พนักงานขาย ชาย 18 ข้ึนไป ป.ตรี 3 ตามตกลง บจก.ซันพาราไดช์  
เจ้าหน้าท่ีสโตร์ ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2 ตามตกลง 112/1 ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก  อ.บ้านโพธ์ิ
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3 ตามตกลง จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทร  038-088792-4

16 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1 ตามตกลง บจก.สยาม พลาสวูด 
88 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์   038-086330
ประเภทกิจการ  ผลิตประตู PVC แผ่นพลาสวูด
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

17 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 18 - 40 ปวส.ข้ึนไป 1 ตามตกลง บจก.นิโตโม
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 18 - 40 ปวส. ข้ึนไป 2 ตามตกลง 77/7 ม.3  ต.บางกรูด  อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์   038-588570-1
ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

18 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ช/ญ 24 - 30 ป.ตรี 2 ตามตกลง บจก.ฟุตาบะ เจทีดับบลิว
78 ม.2 ต.พิมพา  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-522271-4
ประเภทกิจการ  แม่พิมพ์
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
19 เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 ตามตกลง บจก.เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค

HROD Specialist ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.โท 1 ตามตกลง 99 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง
Business Policy ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 ตามตกลง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 5  - เบอร์โทรศัพท์  081-374-0487/038-579660

ประเภทกิจการ  เฟอร์นิเจอร์ไม้
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

20 เจ้าหน้าท่ีประสานงาน ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1 ตามตกลง บจก.ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์
ภาษาอังกฤษ (ภาษา) นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  

ถนนบางนา-ตราดกม.36
เบอร์โทรศัพท์  038-571551-58
ประเภทกิจการ   ส่งของต่างประเทศ
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, โบนัส, ค่าอาหาร,ท่ีพัก
และอ่ืนๆ

21 ช่างเช่ือม ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3 ตามตกลง บจก.ทุน เอ็นจิเนียร่ิง
ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 ตามตกลง 63 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 4 ตามตกลง จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างแมคคานิค ขาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท์  063-3235546

ประเภทกิจการ  แพนปูน
สวัสดิการ  ประกันสังคม, โบนัส, ค่าเบ้ียขยัน
ชุดฟอร์ม, และอ่ืนๆ

22 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 20 - 40 ไม่ระบุ 10  - บจก.ศูนย์กระจายสินค้า บ๊ิกซี
99/7 ม.1 ต.คลองเปรง  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  090-8090107
ประเภทกิจการ  คลังสินค้า
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง (บ้านโพธ์ิ-คลองเปรง)

23 ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า ชาย 30 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1 13,000 ข้ึนไป บจก.เอเชียฟิชเชอร่ี อินดัสตร่ี
หัวหน้า QC ช/ญ 30 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1 18,000 ข้ึนไป 182 ม.12 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 35 ม.6 ข้ึนไป 10  - จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขับรถโฟลิพ์ ชาย 20 - 45 ป.4 ข้ึนไป 1 350 บาท เบอร์โทรศัพท์  084-2729702

ประเภทกิจการ  ผลิตเชือก, แห, อวน
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

24 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 30  - บจก.พานาโชนิค แอ็นไลแอ็นซ์  
71 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางประกง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-570013-19
ประเภทกิจการ  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
สวัสดิการ  ค่าอาหาร,เบ้ียขยัน, ค่าทักษะ
500-15,00 บาท, โอที และอ่ืนๆ

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
25 วิศวกรฝ่ายผลิต ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 5 17,000 บาท บจก.อลูเม็ท

วิศวกรรม 111/1 ม.3 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
เจ้าหน้าท่ีบัญชี ช/ญ 22 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 2 ตามตกลง จ.ฉะเชิงเทรา

บัญชี เบอร์โทรศัพท์  038-830456-7 ต่อ 123
หัวหน้ากะ ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 4 ตามตกลง ประเภทกิจการ  ผลิตอลูมิเนียม

สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
26 ช่างต้ังแม่พิมพ์ ชาย 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 4  - บจก.ออโต้ เมททอล พาร์ท

เจ้าหน้าท่ีธุรการ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  - 10/3 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน  อ.บางปะกง
เจ้าหน้าท่ีบุคคล ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-577901
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 10  - ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
พนักงานฝ่าย New Model ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2  - สวัสดิการ  ค่าครองชีพ, โบนัส, ล่วงเวลา,
พนักงานขับรถ 6 ล้อ ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 340 บาท โบนัส,ค่ากะ  และอ่ืนๆ

27 เจ้าหน้าท่ีธุรการ/จัดซ้ือ ชาย 25 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1  - บจก.นิซเซอิ เทรดด้ิง (ไทยแลนด์)
เจ้าหน้าท่ีขาย (การค้าสากล) ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 33/39 ม.2 ต.พิมพา  อ.บางปะกง
หัวหน้าพัฒนาสินค้า ช/ญ 28 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์   038-522000
และขาย ประเภทกิจการ  อิเล็กทรอนิกส์
พนักงานท าความสะอาด ช/ญ 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ค่าอาหาร, ค่ากะ,โบนัส

ชุดฟอร์ม, ประกันสังคม และอ่ืนๆ
28 พนักงานขาย ช/ญ 18 - 40 ม.3 ข้ึนไป 5 10,500 ข้ึนไป บจม.อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ 

พนักงานแนะน าสินค้า ช/ญ 18 - 40 ม.3 ข้ึนไป 4 10,500 ข้ึนไป 672/8  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  
พนักงานประสานงานขาย ช/ญ 18 - 40 ม.6 ข้ึนไป 1 12,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  089-4548481
ประเภทกิจการ  ห้างสรรสินค้าเฟอร์นิเจอร์
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

29 เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ ช/ญ 24 - 40 ป.ตรี 2  - บจก.สยาม.เอ็นเอช.
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ช/ญ 24 - 40 ป.ตรี 1  - 24/12 ม.3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา

อาชีวอนามัย เบอร์โทรศัพท์   033-022547
สวัสดิการ  โบนัส, ประกันสังคม,วันหยุดตามกฏหมาย

30 วิศกร ชาย 22 - 35 ป.ตรี 2  - บจก. ซาลเมค เพาเวอร์
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ หญิง 25 - 35 ม.3 ข้ึนไป 1  - 403/4  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีธุรการโครงการ ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 1 - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  097-9909651
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส านักงาน ช/ญ 30 - 42 ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  รับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า
โฟร์แมน (ผู้ควบคุม) ชาย 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2  - สวัดสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

31 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2  - บจก.อินเตอร์เทค  สเปคเชียลต้ีกลาส
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 340 บาท 28/10 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  092-2232041
ประเภทกิจการ  กระจกนิรภัย

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
32 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ชาย 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 4  - บจก.บางปะกงเวชชกิจ

เจ้าหน้าท่ีแม่บ้าน หญิง 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 4  - 185/1 ม.1 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 25 ข้ึนไป ป.ตรี 2 ตามตกลง จ.ฉะเชิงเทรา  
เจ้าหน้าท่ีการเงิน หญิง 22 ข้ึนไป ปวส. 3 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท์  038-800-300 ต่อ 1340

ประเภทกิจการ  โรงพยาบาล
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

33 ช่างเช่ือมเหล็ก ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 5 380 บาท บริษัท  ภูมิวิศว์  เอ็นจิเนียร่ิง 
230/15  ม.6 ต.ท่าสะอ้าน  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-530250
ประเภทกิจการ  เคร่ืองบัดมลภาวะทางอากาศ
สวัสดิการ  ค่าหอพัก, ค่ข้าว

34 พนักงานเชลล์ ช/ญ 30 - 45 ปวส. 2 ตามตกลง บจก.เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์  
86/1  ม.3 ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภทกิจการ จ าหน่ายเหล็ก เบอร์โทรศัพท์  038-577889

สวัสดิการ  ค่าข้าว,เบ้ียขยัน, เงินพิเศษ
35 พนักงานตัดเย็บ หญิง 20 - 40 ม.3 ข้ึนไป 2  - บจก.เกรทโฟมโปรดักส์

88 ม.1 ต.หนองจอก  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-578652
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายโพลียูรีเทนโฟมทุกชนิด
สวัสดิการ  ค่าอาหาร,เบ้ียขยัน, ค่าทักษะ
รถรับ-ส่ง (บางวัว, แสนภูดาษ, ลาดขวาง,
บ้านโพธ์ิ, แปดร้ิว, บางคล้า  และอ่ืนๆ

36 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 332 บาท บจก.ไทยแพกซ์ แมนูแฟคทอร่ี
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2 345 บาท 5/2 ม.5 ต.คลองนา  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  098-7578687
ประเภทกิจการ  ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สวัสดิการ  ค่าข้าว, ค่ารถ, เบ้ียขยัน, โบนัส
และอ่ืนๆ

37 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 25 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2 ตามตกลง บจก.บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตต้ิง
พนักงาน QC ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2 ตามตกลง 24/1 ม.2 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1 ตามตกลง จ.ฉะเชิงเทรา 

เบอร์โทรศัพท์  038-845897
ประเภทกิจการ  ผลิตจ าหน่ายพลาสติก
สวัสดิการ  มีโอที, ค่ากะ, ประกันอุบัติเหตุ,
หอพัก  และอ่ืนๆ

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
38 พนักงานเสิร์ฟ หญิง 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2 10,000 บาท บจก.สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ

คนสวน ชาย 25 - 45 ป.6 ข้ึนไป 10 350 บาท 150 ม.3 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
แคชเชียร์ หญิง 25 - 35 ม.6 - ปวช. 2 11,000 บาท จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทรศัพท์  038-573275-8
ประเภทกิจการ  บริการสนามกอล์ฟ
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

39 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 18 - 40 ปวส. ข้ึนไป 1 ตามตกลง บจก.นิโตโม
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 18 - 40 ปวส. ข้ึนไป 2 ตามตกลง 77/7 ม.3 ต.บางกรูด  อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-588570-1
ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

40 Sale Representative ช/ญ 20 - 35 ปวช. - ป.ตรี 30 ตามตกลง บริษัท  ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์  โบรคเกอร์ จ ากัด
 ออกพบลูกค้า 112/2/1 ต.หน้าเมือง   อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 02-119-8888
ประเภทกิจการ  กิจกรรมอ่ืนๆสนับสนุนประกันภัย
สวัสดิการ  โบนัส,เบ้ียขยัน,ชุดเฟอร์ม,ประกันสังคม
กองทุนทดแทน  และอ่ืนๆ

41 เจ้าหน้าท่ีพัฒนาระบบงาน ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 2 ตามตกลง บจม.นิวพลัสนิตต้ิง
(IE) 34 ม.20 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-593129/038-593130
ประเภทกิจการ  ส่ิงทอ, เส้ือผ้าสตรี
เบ้ียขยัน 200-600 บาท, ค่าล่วงเวลา, 
ประกันสังคม

42 พนักงานขาย หญิง 22 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 3 10,000 บาท บริษัท  เคบูเอ็ม คอร์ปอร์เรช่ัน  จ ากัด
106/12  ม.7   ต.บางพระ  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์  098-8164494
ประเภทกิจการ  รับซ้ือ-ขาย รถบรรทุกมือสอง
สวัสดิการ  ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ,
ชุดฟอร์ม, ท่องเท่ียวประจ าปี

43 Special Force ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 15 10,000 บ+ค่าคอม บริษัท  ทรูดิสทริ บิวช่ันแอนด์เซลล์  จ ากัด
Special Force Leader ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 10 13,000 บ+ค่าคอม 1146  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
Senior Area Owner ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป 2 15,000 บ+ค่าคอม โทรศัพท์   090-9042280

ประเภทกิจการ  ส่ือสารและคมนาคม
สวัสดิการ ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ,
ชุดฟอร์ม, ค่าคอมมิชช่ัน, ค่าน้ ามัน  และอ่ืนๆ

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
44 หัวหน้าฝ่ายผลิต ชาย 25 ข้ึนไป ป.ตรี 10 ตามตกลง บจก.เบสท์-แพค คอนกรีต (2)

หัวหน้าแผนกบุคคล ชาย 30 ข้ึนไป ป.ตรี 2 ตามตกลง 299 ม.8 ต.แปลงยาว  อ.แปลงยาว
เจ้าหน้าท่ีสรรหา/ ชาย 25 ข้ึนไป ป.ตรี 4 ตามตกลง จ.ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน/ฝึกอบรม เบอร์โทรศัพท์  081-1504463
เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ ชาย 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 ตามตกลง ประเภทกิจการ  ผลิตและจ าหน่ายคอนกรีตอัดแรง
เจ้าหน้าท่ีธุรการ หญิง 25 ข้ึนไป ป.ตรี 5 ตามตกลง สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน
ประจ าฝ่ายต่างๆ
เจ้าหน้าท่ีบัญชี AP+ หญิง 25 ข้ึนไป ป.ตรี 6 ตามตกลง
AR+Costing
และการเงิน
ช่างไฟ/ช่างเช่ือม/ ชาย 21 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 10 ตามตกลง
ช่างกลึง/ช่างยนต์
เจ้าหน้าท่ีวางแผนผลิต ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 2 ตามตกลง
พนักงานผลิตคอนกรีต ชาย 21 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10 ตามตกลง
พนักงานขับรถ

45 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2 15,000 ข้ึนไป บจก.คอมมิวเวลเอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์)
หัวหน้าฉีดพลาสติก ชาย 30 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 20,000 ข้ึนไป 78/19 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
ช่าง CNC ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2 10,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงาน QC ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5 330 บาท เบอร์โทรศัพท์   038-573145
เจ้าหน้าท่ี IE ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวช. 2 10,000 ข้ึนไป ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 5 330 บาท สวัสดิการ  ค่ารถ,ประกันสังคม, ค่าเคร่ือง และอ่ืนๆ

46 พนักงานขายรถ ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 5 9,750 ข้ึนไป บจก.โตโยต้า ฉะเชิงเทรา
98 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  092-5672088
ประเภทกิจการ  จ าหน่าย-รับซ่อมรถยนต์
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

47 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2 ตามตกลง บจก.อินเตอร์เทค สเปคเชียลต้ีกลาส
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 ตามตกลง 28/10 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  092-2232041
ประเภทกิจการ  กระจกนิรภัย
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

48 ผู้จัดการทดลองงาน ช/ญ 28 ข้ึนไป ป.ตรี 3 20,000 บาท บจก.เมืองไทยประกันชีวิต
ท่ีปรึกษาทางด้านการเงิน ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3 15,000 บาท 86/4-5 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  087-6163342
ประเภทกิจการ  ประกันชีวิต
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
49 พนักงานตรวจสอบสต๊อก หญิง 20 - 28 ม.6 ข้ึนไป 2 ตามตกลง บจก.ศรีสยามกลการ

พนักงานสโตร์ ช/ญ 21 - 30 ม.3 ข้ึนไป 2 ตามตกลง 16-18 ม.13 ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง
พนักงานขับรถส่งสินค้า ชาย 25 - 40 ไม่จ ากัดวุฒิ 2 ตามตกลง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-090989
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์
สวัสดิการ  ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, เบ้ียขยัน
โบนัส  และอ่ืนๆ

50 ช่างตัด ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 2 ตามตกลง บจก.เอส.วี.เอ. เอ็นจิเนียร่ิง
ช่างเช่ือม ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 4 ตามตกลง 54 ม.2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธ์ิ
พนักงาน จป.วิชาชีพ ชาย 18 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป 1 ตามตกลง จ.ฉะเชิงเทรา
วิศวกร ชาย 18 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป 4 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท์  087-6002746

ประเภทกิจการ  ติดต้ังโครงสร้าง ออกแบบ รับเหมา
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

51 ท่ีปรึกษาด้านการเงิน ช/ญ 18 - 40 ม.6 - ป.ตรี 30 10,000-15,000 บจก.วีเค 53 
111/12/1 ม.2 ต.โสธร  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-535153
ประเภทกิจการ  ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

52 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 20 9,750 บาท บจก.อควาเฟธ
พนักงาน QC หญิง 18 ข้ึนไป ม.6 - ปวช. 3 9,750 บาท 169 ม.7 ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว
แม่บ้าน หญิง 30 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1 9,750 บาท จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  061-4088709
ประเภทกิจการ  อุปกรณ์ด าน้ า
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

53 ช่างไฟฟ้า ชาย 25 - 40 ปวช. - ปวส. 13 ตามตกลง บจม.ออลล่า 
ปฏิบัติงำนท่ีฉะเชิงเทรำ ไฟฟ้า/อิเล็ก 2/1 ม.4 ต.เกาะไร่  อ.บ้านโพธ์ิ
ช่างติดต้ัง ชาย 25 - 40 ปวช. - ปวส. 3 ตามตกลง จ.ฉะเชิงเทรา
ปฏิบัติงำนท่ีฉะเชิงเทรำ ไฟฟ้า/อิเล็ก เบอร์โทรศัพท์  038-525451
ช่างเช่ือม/ประกอบ ชาย 25 - 40 ไม่จ ากัดวุฒิ 2 ตามตกลง ประเภทกิจการ  ติดต้ัง, บริการ รอกเครนประตู
ปฏิบัติงำนท่ีฉะเชิงเทรำ สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
วิศวกรขาย ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 2 ตามตกลง
ปฏิบัติงำนท่ีฉะเชิงเทรำ สาขาท่ีเก่ียวข้อง
พนักงาน Packing& ชาย 25 - 40 ไม่จ ากัดวุฒิ 1 ตามตกลง
Finishing
ปฏิบัติงำนท่ีฉะเชิงเทรำ

วิศวกรเขียนแบบ ชาย 22 - 35 ป.ตรี 1 ตามตกลง
ปฏิบัติงำนท่ีฉะเชิงเทรำ สาขาท่ีเก่ียวข้อง

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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53 วิศวกร ชาย 25 - 40 ปวช. - ปวส. 3 ตามตกลง บจม.ออลล่า 

ปฏิบัติงำนท่ีฉะเชิงเทรำ วิศวกรรมเคร่ืองกล 2/1 ม.4 ต.เกาะไร่  อ.บ้านโพธ์ิ
ผจก.ฝ่ายตรวจสอบภายใน ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี - ป.โท 1 ตามตกลง จ.ฉะเชิงเทรา
ปฏิบัติงำนท่ีอ่อนนุช 46 การบัญชี เบอร์โทรศัพท์  038-525451
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 ตามตกลง ประเภทกิจการ  ติดต้ัง, บริการ รอกเครนประตู
ปฏิบัติงำนท่ีอ่อนนุช 46 การบัญชี สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
วิศวกรขาย ช/ญ 22 - 35 ป.ตรี 1 ตามตกลง
ปฏิบัติงำนท่ีอ่อนนุช 46 สาขาท่ีเก่ียวข้อง
เจ้าหน้าท่ีบัญชีบริหาร ช/ญ 25 - 40 ป.ตรี - ป.โท 1 ตามตกลง
ปฏิบัติงำนท่ีอ่อนนุช 46 การบัญชี
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 25 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1 ตามตกลง
ปฏิบัติงำนท่ีอ่อนนุช 46 สาขาท่ีเก่ียวข้อง
เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิกดีไซน์ ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 1 ตามตกลง
ปฎิบัติงำนท่ีอ่อนนุช 46 สาขาท่ีเก่ียวข้อง
เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ ช/ญ 22 - 35 ป.ตรี 1 ตามตกลง
ปฎิบัติงำนท่ีอ่อนนุช 46 สาขาท่ีเก่ียวข้อง
วิศวกรไฟฟ้า ชาย 25 - 40 ป.ตรี - ป.โท 2 ตามตกลง
ปฎิบัติงำนท่ีล ำลูกกำคลอง 7 วิศวกรไฟฟ้า
ช่างติดต้ังประตู ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 3 ตามตกลง
ปฎิบัติงำนท่ีล ำลูกกำคลอง 7 ไฟฟ้า/อิเล็ก
เจ้าหน้าท่ีเขียบแบบ ชาย 22 - 40 ปวส. - ป.ตรี 1 ตามตกลง
ปฎิบัติงำนท่ีล ำลูกกำคลอง 7 สาขาท่ีเก่ียวข้อง

54 วิศวกร QC ชาย 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1 ตามตกลง บจก.เคแอลเค โปรดักส์
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 36 ป.6 ข้ึนไป 10 ตามตกลง 20/3/1 ม.3 ต.คลองเปรง  อ.เมือง
พนักงานขับรถส่งสินค้า ชาย 25 ข้ึนไป ป.6 - ม.6 1 ตามตกลง จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  081-1701789
ช่างเทคนิค ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 4 ตามตกลง ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนรถยนต์
เจ้าหน้าท่ีสโตร์ ชาย 20 ข้ึนไป ป.ตรี 2 ตามตกลง สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

55 Prduction Engineer ชาย 27 - 30 ป.ตรี 1 ตามตกลง บจก.โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย)
(Welding) 1/28 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
Maintenance Engineer ชาย 24 - 28 ป.ตรี 1 ตามตกลง จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  086-1456337
Prduction Engineer ชาย 27 - 35 ป.ตรี 1 ตามตกลง ประเภทกิจการ  ช้ินส่วนยานยนต์
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ                      ม.3 ข้ึนไป 10 ตามตกลง สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

60 ช่างเทคนิค ชาย 21 - 35 ปวช. - ปวส. 1 11,000 - 13,000 บจก.เบทะโกรเกอร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าหน่วยควบคุม ช/ญ 21 - 35 ปวช. ข้ึนไป 1 11,000 - 13,000 60/14 ม.7 ต.หนองแหน  อ.พนมสารคาม
คุณภาพ QC จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์  098-5029134
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 40 ป.6 ข้ึนไป 10 330 บาท/วัน ประเภทกิจการ แปรรูปสุกร
พนักงานคลังสินค้า ชาย 20 ข้ึนไป ม.6 5 330 บาท/วัน สวัสดิการ  ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, เบ้ียขยัน
เจ้าหน้าท่ีธุรการ ช/ญ 20 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1 12,000-13,000 โบนัส  และอ่ืนๆ
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