
ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2562

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
1 พนักงานประจ า shop ช/ญ 20 - 35 ปตรี 2 14,000 บจก.ทรู ทรินิวช่ัน แอนล์ เซลล์ 

หัวหน้างานขาย ช/ญ 20 - 35 ป.ตรี 2 15,000 1/46 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขาย ช/ญ 20 - 35 ป.ตรี 10 13,000 เบอร์โทร. 090-9042280

ประเภทกิจการ - 
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

2 ตัวแทนประกันชีวิต ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี ข้ึนไป 4 9,000 บจก.เมืองไทยประกันชีวิต
 + ค่าคอมมิช่ัน 16/4-5 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง

ท่ีปรึกษาการเงิน ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี ข้ึนไป 2 9,000 จ.ฉะเชิงเทรา
 + ค่าคอมมิช่ัน ประเภทกิจการ  -  ประกันชีวิต

เบอร์โทร. 094-9652998
3 พนักงาน QC หญิง 25 - 35 ป.ตรี 2 14,000+16,000 บจก.ไทยนิสเซ่ ลามิเนช่ัน

ชุปเปอร์ไวเซอร์ ชาย 30 ข้ึนไป ป.ตรี 3 14,000-16,000 เบอร์โทร. 062-0131116/089-8326116
พนักงานคุมเคร่ือง ชาย 23 - 35 ปวช. ข้ึนไป 3 11,100 สวัสดิการ - โบนัส, รถรับ-ส่ง, ชุดฟอร์ม

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  และอ่ืนๆ
4 ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซ้ือ ช/ญ 25 ข้ึน ป.ตรี 1 35,000-40,000 บจก.เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ โคลเมท คอนโทรล

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 5 325 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 20 - 35 ป.ตรี 1 18,000-25,000 เบอร์โทร. 038-592-600 ต่อ 2404

5 พนักงานแผนกแคชเชียร์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2 11,000 บจก.สยามแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา จ ากัด
หัวหน้าแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 25 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 18,000 21/4  ม.5  ต.วังตะเคียน  อ.เมือง
พนักงานอาหารสด ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10 11,000 จ.ฉะเชิงเทรา โทร.033-021041-7 ต่อ 104/081-6418262

พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10 10,000 ประเภทกิจการ   - การค้าส่ง ท างาน วันจันทร์-เสาร์
สวัสดิการ : ประกันสุขภาพ, ค่ากะ,เบ้ียขยัน, โบนัส
ค่ากะ, เบ้ียเล้ียงนอกสถานท่ี และอ่ืนๆ

6 พนักงานขนส่งยานยนต์ ชาย 25 - 30 ม.6 ข้ึนไป 16 9,300 บจก.ร่วมกิจ รุ่งเรือง คาร์แคริเออร์
เจ้าหน้าท่ีคุณภาพ ชาย 25 - 30 ป.ตรี 4 15,500 109/1 ม.9 ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 25 - 30 ปวส. 2 10,800 จ.ฉะเชิงเทรา

ประเภทกิจการ - ธุรกิจขนส่ง
เบอร์โทร - 038-589225

7 หัวหน้าแผนกรีไซเคิล ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 25,000-35,000 บจก.โฟคัส เวก บางนา
หัวหน้าไลน์คัดแยก ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 25,000-35,000 อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขับรถโฟล์คคลิฟท์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 2 12,000 เบอร์โทรศัพท์ -  081-3598561
เจ้าหน้าท่ีธุรการ ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1 12,000 ประเภทกิจการ - การคัดแยกรีไซเคิล
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 20 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 2 12,000
แม่บ้าน หญิง 25 - 40 ไม่จ ากัด 2 12,000
พนักงานคัดแยก ช/ญ 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 20 325

8 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ชาย 30 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 330 บจก.โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์)
(คนสวน) 172/2 ม.12 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉช

เบอร์โทรศัพท์ 038-533103-10
สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
9 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 - ปวส. 30 325 บจก.ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง 

เจ้าหน้าท่ีการตลาดต่างประเทศ ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 139 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือต่างประเทศ ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-545888-9
ประเภทกิจการ  บรรจุภัณฑ์พลาสติก

10 ช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. 15 12,000 บจก.เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค
ปวส. 15 15,000 99 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทร. 085-1552996/038-579660
ประเภทกิจการ  -  เพอร์นิเจอร์ไม้
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน,  ข้าวฟรี, รถรับ-ส่ง
ชุดฟอร์ม  และอ่ืนๆ

11 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 20 325 บจก.ซันพาราไดช์
112/1 ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก  อ.บ้านโพธ์ิ
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-088792-4
ประเภทกิจการ  การผลิตบานหน้าต่างอลูมิเนียม
สวัสดิการ  โบนัส, เบ้ียขยัน, รถรับ-ส่ง,
ประกันสังคม, ประกันชีวิต  และอ่ืนๆ

12 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ม.3 ข้ึนไป 40 325 บจก.โรยัล อิเลคทรอนิค แฟคโทร่ี
20/1-2 ม.2 ต.คลองนา  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-822404-8 ต่อ 107
ประเภทกิจการ การผลิตช้ินส่วนอิเลคทรอนิค
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, ค่าอาหาร,

13 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 38 ป.6 10 325 บจก.ยูโรเป้ียน เบเกอร่ี
เจ้าหน้าท่ี จป. ช/ญ 22 - 35 ป.ตรี 1 16,000 51 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 086-3960327
ประเภทกิจการ   ผลิตขนม
สวัสดิการ  ข้าวฟรี, เบ้ียขยัน, ค่ากะ, โบนัส และอ่ืนๆ

14 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 42 ม.3 ข้ึนไป 30 330 บจก.ที กรุงไทยอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1 12,000 28/4 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-593334-41/085-4840496
ประเภทกิจการ  การผลิตแม่พิมพ์
สวัสดิการ  ค่ากะ, เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, โบนัส
ประกันสุขภาพ  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
15 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 - ม.6 20 325 บจก.วิสดอม ออโตพาร์ท

ผู้จัดการ QC ช/ญ 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1 30,000 44/1 ม.5 ต.วังตะเคียน  อ.เมือง
พนักงาน QC ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 325 จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงาน QC ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. 5 363 เบอร์โทร.033-050401-4 

ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
16 ล่ามภาษาญ่ีปุ่น ช/ญ 25-35 ป.ตรี ข้ึนไป 1 N3 ข้ึนไป บจก.ฮิโรโอกะ (ไทยแลนด์)

20,000 ข้ึนไป 88/8 ม.8 ต.วังตะเคียน  อ.เมือง
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ชาย 35 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป 1 50,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ช/ญ 25-35 ป.ตรี ข้ึนไป 1 20,000 ข้ึนไป เบอร์โทรศัพท์  098-6988867
เจ้าหน้าท่ีขับรถผู้บริหาร ชาย 25-45 ม.6 ข้ึนไป 1 13,000 ข้ึนไป ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนโลหะยานยนต์
พนักงานป๊ัมข้ึนรูปโลหะยานยนต์ ชาย 25-35 ม.3 ข้ึนไป 10 325 สวัสดิการ ค่ารถ 20,เบ้ียขยัน 500-1,000 บาท,
พนักงานเช่ือมประกอบโลหะ ชาย 25-35 ม.3 ข้ึนไป 10 325 รถรับ-ส่ง (ขนส่งแปดร้ิว สุวินทวงค์), โบนัส และอ่ืนๆ

17 แม่บ้าน หญิง 18 ข้ึนไป ป.4 ข้ึนไป 3 9,750 บจก.โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี
แม่ครัว ช/ญ 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 2 12,000-15,000 79 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-570070-3
ประเภทกิจการ    ผลิตสายไฟฟ้า

18 Technician ช/ญ 23 - 30 ปวส. 2 9,500 บจก.ไทยตาบูชิอีเล็คทริค
ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิคส์ 88 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง

Sales Officer ช/ญ 23 - 30 ป.ตรี 2 15,000 จ.ฉะเชิงเทรา
การตลาดท่ีเก่ียวข้อง เบอร์โทรศัพท์  038-538-982 ต่อ 1103
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ประเภทกิจการ  ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 23 - 30 ป.ตรี 2 15,000  - สมารถใช้ภาษาอังกฤษได้
19 Techniciaan ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 4 325 บจก.ที เกษ คอนสตรัคช่ัน

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ช่างยนต์/ช่างกล 250/1 ม.1 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
ท่ียังไม่มีประสบการณ์ เช่ือมโลหะ จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-086424/089-9553770
ประเภทกิจการ  ข้ึนรูปโลหะเหล็กและสแตนเลส
สวัสดิการ   ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม, ค่าท่ีพัก
ค่าเดินทางในกรณีออกต่างจังหวัด

20 ผู้จัดการฝึกหัด ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป 1 16,000 ข้ึนไป บจก.แมคไทย สาขาเอสโซ่ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
รักงานบริการและใฝ่เรียนรู้ ตามความสามารถ รับสมัครสาขาอมตะนคร มอเตอร์เวย์จุดพักรถ

พนักงานประจ าสาขา ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 10,100 บางจากชลบุรีบายพาส เอสโช่บ้านโพธ์ิ
พนักงานร้านกาแฟ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 325 เบอร์โทรศัพท์  081-9382245
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 325 สวัสดิการ โบนัส,เงินตอบแทนตามผลงาน
พนักงานส่งอาหาร ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 325 ประกันชีวิต,อาหารฟรี, เบ้ียขยัน 1,000 บาท
นอกสถานท่ี  - มีรถจักรยานยนต์ มีใบอนุญาตขับข่ี และ

   พรบ.รถจักรยานยนต์
สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
21 โฟร์แมน ชาย ไม่จ ากัด ปวช. ข้ึนไป 2 25,000 บจก.ซี.เอ็น.เอ็น. เทคโนโลย่ี

ผู้ช่วยโฟร์แมน ชาย ไม่จ ากัด ปวช. ข้ึนไป 2 10,000 107/1 ม.7 ต.บางพระ  อ.เมือง
พนักงานก่อสร้าง ช/ญ 18 - 50 ไม่จ ากัดวุฒิ 10 350 จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  092-7860049
ประเภทกิจการ  ออกแบบ และก่อสร้าง
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

22 พนักงานติดรถส่งของท่ัวไป ชาย 20 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 2 370-400 บจก.โมโนอิน
พนักงานท่ัวไป/ยามฃ ชาย 40 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 1 370-400 7/1 ม.2 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม
(ด่วน) ต.หนองบัว  อ.บ้านโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  033-172271/089-4515644
สวัสดิการ  มีท่ีพักให้ฟรี, ประกันสังคม,โบนัส
เบ้ียเล้ียง

23 พนักงานแผนกธุรการ ชาย 18 - 35 ม.3 10 325 บจก.ไทยยงกิจ กรุ๊ป
ปวช. 360 28/9 ม.8 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
ปวส. 390 จ.ฉะเชิงเทรา
ป.ตรี 450 เบอร์โทรศัพท์  033-599-591-5 ต่อ 8121

พนักงานแผนกเช่ือม ชาย 18 - 35 ม.3 - ป.ตรี 10 340 ประเภทกิจการ  ช้ินส่วนยานยนต์มอเตอร์ไชต์
พนักงานแผนกแม่พิมพ์ ชาย 18 - 35 ม.3 - ป.ตรี 10 325 สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
พนักงานแผนก QC ชาย 18 - 35 ม.3 10 325

ปวช. 360
ปวส. 390
ป.ตรี 450

พนักงานแผนกซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 35 ม.3 - ป.ตรี 10 325
(ด่วน)

24 เจ้าหน้าท่ีธุรการด้านกฏหมาย ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 20,000 บจก.ศิริวัฒนา อินเตอร์พร้ินท์
เจ้าหน้าท่ี IT SUPPORT ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 14/8 ม.12 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
พนักงานขับรถโฟล์คคลิฟท์ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 325 จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 325 เบอร์โทรศัพท์  038-532000 ต่อ 104

ประเภทกิจการ   ส่ิงพิมพ์กระดาษ
25 พนักงานควบคุมการผลิต ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 3 18,000 บจก.ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ

วิศวกรเคร่ืองจักร ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1 22,000 26/3 ม.7 ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง
ไฟฟ้า/เคร่ืองกล จ.ฉะเชิงเทรา

วิศวกรไฟฟ้า ชาย 23 ข้ึนไป ป.ตรี  (ไฟฟ้า) 1 22,000 เบอร์โทรศัพท์  038-592300
วิศวกร Boiler ชาย 23 ข้ึนไป ป.ตรี  (ไฟฟ้า) 1 22,000 ประเภทกิจการ  อาหารส าเร็จรูป
ช่างไฟฟ้า ชาย 23 ข้ึนไป ปวส. 10 13,000 สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

ไฟฟ้า/เคร่ืองกล/อิเล็ค

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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26 ช่างยนต์ ชาย 21 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 5 10,000 บจก.อีซูซุ แสงหงษ์ลิซซ่ิง

ช่างยนต์ 106 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  081-1475522
ประเภทกิจการ  การผลิตรถยนต์
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

27 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 50 325 บจก.อลูเม็ท
หัวหน้ากะ ชาย 25 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 13,000 111/1 ม.3 ต.บางวัว  อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  091-0042040
ประเภทกิจการ  การผลิตอลูมิเน่ียม
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

28 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ม.3 - ม.6 10 325 บจก.ด้ังคิง
พนักงาน QC ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 - ม.6 2 345 49/3 ม.2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉช
พนักงานขาย ช/ญ 18 - 40 ป.ตรี 1 15,000 โทร. 085-4395444

การตลาด/สาขาท่ีเก่ียวข้อง ประเภทกิจการ  แปรรูปเป็ด
เจ้าหน้าท่ีผลิต ช/ญ 21 - 30 ป.ตรี 1 15,000 สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

อาหาร/สาขาท่ีเก่ียวข้อง

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000
29 พนักงานจัดส่งคลังสินค้า ชาย 18 ข้ึนไป ปวส. 1 325 บจก.นิโตโม

พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 325 77/7 ม.3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธ์ิ  
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1 325 จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ี Sale ชาย 18 ข้ึนไป ป.ตรี 1 12,000-13,000 เบอร์โทรศัพท์ 086-8181433
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 20 - 35 ป.ตรี 1 12,000-13,000 สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน
พนักงานจัดสินค้า ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 1 325
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 20 - 35 ป.ตรี 1 12,000-13,000

30 เจ้าหน้าท่ีแปล ชาย 18 - 35 ม.6 4 9,750 บจก.บางปะกงเวชกิจ
ผู้ช่วยพยาบาล ช/ญ 18 - 35 ม.6 10 9,750 185/1 ม.1 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
พยาบาลวิชาชีพ ช/ญ 18 - 35 ป.ตรี 10 35,000 จ.ฉะเชิงเทรา
เภสัชกร ช/ญ 18 - 40 ป.ตรี 2 40,000 เบอร์โทรศัพท์  038-500-360 ต่อ 1340
เจ้าหน้าท่ีส่งซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 35 ปวส. 1 12,000 ประเภทกิจการ   โรงพยาบาล
เจ้าหน้าท่ียานยนต์ ชาย 18 - 35 ม.6 1 20,000 สวัสดิการ  โบนัส, ชุดฟอร์ม และอ่ืนๆ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย 18 - 45 ไม่จ ากัด 6 13,000
แม่บ้าน หญิง 18 - 45 ไม่จ ากัด 1 9,750
พนักงานห้องอาหาร หญิง 18 - 45 ไม่จ ากัด 1 9,750

31 พนักงานขาย ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 7 10,000-15,000 บจก.โรบินสัน 
พนักงานแคชเชียร์ ช/ญ 20 - 35 ม.6 ข้ึนไป 7 10,000-15,000 910  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานป้องกันการสูญเสีย ชาย 22 - 35 ม.6 ข้ึนไป 2 10,500-15,000 เบอร์โทรศัพท์  092-2615493

ประเภทกิจการ  ห้างสรรพสินค้า
สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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31 พนักงานขายอุปกรณ์กีฬา ชาย 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 1 10,000-15,000 บจก.โรบินสัน 

พนักงานบ ารุงรักษาและไฟฟ้า ชาย 20 - 35 ปวช. - ป.ตรี 2 12,000 910  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
(มีใบรับรองจากกรม เบอร์โทรศัพท์  092-2615493
พัฒนาฝีมือแรงงาน) ประเภทกิจการ  ห้างสรรพสินค้า

สวัสดิการ   เบ้ียขยัน, โบนัสประจ าปี
32 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 20 10,200 บจก.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

เจ้าหน้าท่ีธุรการ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 3 14,000 99/7 ม.1  ต.คลองเปรง  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีวางแผน ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 3 12,500 จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงาน QC ชาย 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 3 12,500 เบอร์โทรศัพท์  090-8090107/033-021725

ประเภทกิจการ  ศูนย์กระจายสินค้าฉะเชิงเทรา
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, ค่ากะ, โอที

33 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 40 ป.6 - ม.6 20 325 บจก.ยูซีซี อุตสาหกรรม
พนักงาน QC ชาย 18 - 45 ม.6 - ปวส. 5 15,000 24/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร
ช่างกลึง ชาย 18 - 40 ไม่จ ากัด 30 18,000-25,000 อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีธุรการขาย หญิง 20 - 30 ป.ตรี 1 15,000 เบอร์โทรศัพท์  062-7805995

ประเภทกิจการ  เฟอร์นิเจอร์ไม้
สวัสดิการ  โอที, เบ้ียขยัน, โบนัส, ค่าครองชีพ

34 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 - 35 ป.6 ข้ึนไป 6 340 บจก.ไทยลีการเกษตร
1 ม.1 ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-522409-10
ประเภทกิจการ  ปรับปรุงคุณภาพข้าว
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

35 พนักงาน QC ช/ญ 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 4 325 บจก.บางกอกเมลามินมาร์เก็ตต้ิง แอนด์โฮลด้ิง
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 325 24/1 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีธุรการคลัง ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1 11,000-12,000 จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2 12,000 เบอร์โทรศัพท์  038-845897

ประเภทกิจการ  ผลิตและจ าหน่ายพลาสติก
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

36 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 10 325 บจก.ไทยโปรดักท์ เปเปอร์มิลล์
พนักงานขับรถโฟลิพท์ ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 2 325 70/1 ม.7 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง
ช่างไฟฟ้า ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 3 10,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา
แม่บ้าน หญิง 30 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 1 325 เบอร์โทรศัพท์  086-0407776
พนักงานขับรถส านักงาน ชาย 30 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1 325 ประเภทกิจการ  ผลิตและจ าหน่ายกระดาษ

สวัสดิการ  ชุดฟอร์,บ้านพัก,เบ้ียขยัน,โบนัส
และอ่ืนๆ

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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37 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 10 325 บจก.พานาโซนิค  (สุวินทวงค์)

ซอยตลาดปองพล
28/3 ม.1 ถ.สุวินทวงศ์  ต.คลองอุดมชลจร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-593270-3
ประเภทกิจการ  ผลิตตู้แช่น้ าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
สวัสดิการ  โอที, ค่าอาหารโอที, เบ้ียขยัน,
ค่าครองชีพ, ประกันสังคม, รถรับส่ง

720
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