
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกมุภำพันธ์ 2566
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจำ้ง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้

1 พนักงำนฝ่ำยผลติ ช/ญ 18 - 35 ม.3 ขึ้นไป 10 345 บ/ว บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0245557000290

(คนพิกำร) เข้ำกะได้ 14 ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว เบอรโ์ทรศัพท์ 038-857119-45 ตอ่ 1

และพิกำรทำงกำรไดย้นิ 038-545400 (บำงน้ ำเปรี้ยว)

และตอ้งใสเ่ครื่องชว่ยฟัง ประเภทกิจกำร ผลติแผ่นวงจรไฟฟ้ำรวมและชิ้นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์

มีรถรบั-สง่ (ปรบัอำกำศ ฟรี)

2 พนักงำนทั่วไป ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึ้นไป 2 345 บ/ว บริษัท ลคิิโทม ิ(ประเทศไทย) จ ำกัด 0105532064571

(คนพิกำร) 82 ม.1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พิกำรทำงกำรไดย้นิ เบอรโ์ทรศัพท์  038-570092-6 ต่อ 107,109 มือถือ 08 3988 7614

พิกำรทำงกำรเคลือ่นไหว ประเภทกิจกำร  ผลติกลอ่งกระดำษลกูฟูก

มีรถรับ-ส่ง (สำยฉะเชิงเทรำ,บำงคล้ำ,พนมสำรคำม,

บำงบอ่ สมุทรปรำกำร,บำงนำ)
ท ำงำน วันจนัทร์-วันเสำร์

3 พนักงำนทั่วไป ช/ญ 20-45 ป.6 ขึ้นไป 1 345 บ/ว บรษัิท  ดัก๊คิง  จ ำกัด  0245544000482

(คนพิกำร) 49/3 ม.3 ต.ดอนทรำย  อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

พิกำรทำงกำรเคลือ่นไหว เบอรโ์ทรศัพท์  085-4395444 (คุณพงศกร)

ประเภทกิจกำร  แปรรปูเปด็

ไม่มีรถรบั-สง่  ท ำงำน วันจนัทร์-วันเสำร์

สวัสดกิำร มีหอพักให้

4 พนักงำนทั่วไป ช/ญ 18-35 ป.6 ขึ้นไป 2 345 บ/ว บริษัท ทรีไบรท แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด ์ซัพพลำย จ ำกัด 0245548000398

(คนพิกำร) 7 ม.2 ถ.ฉะเชิงเทรำ-พนัสนิคม ต.หนองบวั อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

พิกำรทำงกำรเคลือ่นไหว เบอรโ์ทรศัพท์ 08-1945-0822

ประเภทกิจกำร ผลติชิ้นสว่นยำนยนต์

ไม่มีรถรบั-สง่  ท ำงำน วันจนัทร์-วันเสำร์

5 พนักงำนทั่วไป ช/ญ 20-50 ป.6 ขึ้นไป 2  - บริษัท สุวรรณกิจ แพคเกจจิ้ง จ ำกัด 0105550051264

(คนพิกำร) 34/7 ท.20 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

พิกำรทำงกำรเคลือ่นไหว เบอรโ์ทรศัพท์  038-593068-9,080-8217318

ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษลูกฟูก

6 พนักงำนทั่วไป ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึ้นไป 2 345 บ/ว ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.บ.ี เพนท์ 0243538000172

(คนพิกำร) 52/2 ม.21 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

พิกำรทุกประเภท พิกัด : เส้นตลำดสุวินทวงศ์ ทำงเข้ำซอยวัดสว่ำงอำรมณ์

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-845304 ตอ่ 119

ประเภทกิจกำร ผลติชิ้นสว่นยำนยนต์

ไม่มีรถรบั-สง่ และ ไม่สกันอกรม่ผ้ำ

สนใจสมัครงำนตดิตอ่ไดท้ี่  สนง.จดัหำงำนจงัหวัดฉะเชิงเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 1
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7 พนักงำนทั่วไป ช/ญ 18-40 ป.6 ขึ้นไป 1 345 บ/ว บริษัท ทีเอ็นทีที โลจสิตคิส ์จ ำกัด 0105543065603

(คนพิกำร) 155 หมูท่ี่ 5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พิกำรทุกประเภท เบอรโ์ทรศัพท์  038-571551-58 ตอ่ 100,105

ประเภทกิจกำร ขนสง่และสถำนที่เก็บสนิค้ำ

มีรถรบั-สง่ ถนนบำงนำ-ตรำด กม.6 - บรษัิทฯ

ท ำงำน วันจนัทร์-วันเสำร ์(ครึ่งวัน)

8 พนักงำนฝ่ำยผลติ ช/ญ 22-45 ป.6 ขึ้นไป 3 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บรษัิท เหรยีญทองกำรพิมพ์ จ ำกัด 0105550072776

(คนพิกำร) 91/7 ม.5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พิกำรทำงกำรเคลือ่นไหว เบอร์โทรศัพท์  063-9057390 คุณสำลนีิ,คุณอุไรวรรณ์

**ไม่น่ังวีลแชร์ ประเภทกิจกำร  สิง่พิมพ์ประเภทบรรจภุัณฑ์

9 พนักงำนทั่วไป ช/ญ 20-40 ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมวุฒิฯ บรษัิท เอส.ซี.ยสูคำร ์จ ำกัด 0245550000880

(คนพิกำร) 799/5 ต.พนมสำรคำม อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

พิกำรทำงกำรเคลือ่นไหว เบอรโ์ทรศัพท์ 083-1103141,093-6193247

ประเภทกิจกำร ซ้ือ ขำย แลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทกุชนิด

10 พนักงำนฝ่ำยผลติ ช/ญ 20-40 ม.3 ขึ้นไป 1 345 บ/ว บริษัท โซลำนำ สมำร์ท ไลตติ้ง จ ำกัด 0245562003200

(คนพิกำร) 268 ม.7 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ

พิกำรทำงกำรไดย้นิ เบอร์โทรศัพท ์066-1130813,0661130811 คุณเชอรี,่คุณกุ้ง

และทำงกำรเคลือ่นไหว ประเภทกิจกำร ผลิต น ำเขำ้ ส่งออก ผลิตภณัฑ์หลอดไฟแอลอีดี

11 เจ้ำหน้ำทีบ่ริกำรลูกค้ำ ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช. ขึ้นไป 1 ตำมประสบกำรณ์ บริษัท  เจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค  จ ำกัด 0105556004381

(คนพิกำร) 99/3 ม.11 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ 

เบอรโ์ทรศัพท์  062-6460003 , 033-020800

ประเภทกิจกำร  คลงัสนิค้ำห้องเยน็

ไม่มีรถรบั-สง่  ท ำงำน วันจนัทร์-วันเสำร์

12 พนักงำนทั่วไป ช/ญ 20-40 ป.6 ขึ้นไป 1 345 บ/ว บริษัท เคแอลเค โปรดักส์ จ ำกัด 0105553106043

(คนพิกำร) 20/3/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

** เดนิได้ เบอรโ์ทรศัพท์  081-1701789

** สำมำรถหยบิจับได้ ประเภทกิจกำร ผลติชิ้นสว่นยำนยนต์

** ไม่มีรอยสัก , ไม่ระเบดิหู , ยินดีรบันักศึกษำใหม่ **

มีรถรบั-สง่  ท ำงำน วันจนัทร์-วันเสำร์
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