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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
1 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2  - บจก.อินเตอร์เทค สเปคเชียลต้ีกลาส

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 340 28/10 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง จ.ฉช
เบอร์โทรศัพท์   092-2232041 (0105538143570)

ประเภทกิจการ  การแปรรูปกระจก
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

2 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือตลาดต่างประเทศ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์
เจ้าหน้าท่ีประสานงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 5  - 14/8 ม.12 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
พนักงานคุมเคร่ือง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ป.ตรี. 5  - จ.ฉะเชิงเทรา  (0107538000622240002)
ช่าง Mac/กราฟฟิกดีไซต์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 3  - เบอร์โทรศัพท์  082-0557954
พนักงาน QC หญิง 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5  - ประเภทกิจการ   ส่ือส่ิงพิมพ์
แม่บ้าน หญิง 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 3  - สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10  -

3 เจ้าหน้าท่ีการตลาดและขาย ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 5 10,080 บจม.ทริปเบิลที บรอดแบนด์
เจ้าหน้าท่ีประสานงาน หญิง 20 - 35 ปวส. ข้ึนไป 1 10,080 351 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  085-2658281
ประเภทกิจการ โทรคมนาคม
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

4 ผู้จัดการฝ่ายขาย ช/ญ 40 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.ลีดเวย์ เฮฟว่ี แมชชีนเนอร์ร่ี
เคร่ืองจักรกลหนัก 1/2 ม.2 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
พนักงานขายเคร่ืองจักรกลหนัก ช/ญ 28 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 4  - จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานซ่อมบ ารุงโรงซ่อม ช/ญ 23 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 5 12,000 เบอร์โทรศัพท์  094-4789856
เจ้าหน้าท่ีธุรการผลิตภัณฑ์ ช/ญ 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  จ าหน่ายเคร่ืองจักร
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ช/ญ 32 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - สวัสดิการ  ฟรี บ้านพัก 2 เดือน, เบ้ียขยัน,
ในการท างาน โบนัส, ฟรีอาหาร, เงินเบิกล่วงเวลา และอ่ืน

5 Engineer/PD ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.นาดากะ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย)
พนักงานสโตร์ (ขับรถ) ชาย 25 - 35 ไม่จ ากัด 2  - 8/5 ม.7 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-578736/081-9496104
ประเภทกิจการ ผลิตช้ินส่วนรถยนต์
สวัสดิการ  ค่ากะ, ค่าข้าว, เบ้ียขยัน,ชุดฟอร์ม
รถรับ-ส่ง 5 สาย บางแสน แปดร้ิว เคหะบ้านโพธ์ิ
อมตะนคร 5 นาคู

6 ผู้จัดการทดลองงาน ช/ญ 28 - 45 ป.ตรี 3 18,000 บจก.เมืองไทยประกันชีวิต (สาขาฉะเชิงเทรา)
ท่ีปรึกษาทางด้านการเงิน ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5 12,000 118/1 ม.14  ต.บางปะกง  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  087-6163342
สวัสดิการ  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ, ประกันกลุ่ม และอ่ืนๆ

7 พนักงานแผนกครัวร้อน ช/ญ 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 2 10,000 บจม.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
พนักงานแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 2 10,000 9/1 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง เบอร์โทร 084-7702014

พนักงานแผนกแคชเชียร์ ช/ญ 18 - 45 ม.6 ข้ึนไป 5 10,000 ประเภทกิจการ  ค้าปลีก
สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
8 พนักงานขายและ ช/ญ 18 - 40 ม.6 ข้ึนไป 10  - บจก.อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลส์

แนะน าสินค้า 672/8 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานแคชเชียร์ ช/ญ 18 - 40 ม.6 ข้ึนไป 6  - เบอร์โทรศัพท์  089-4548481
พนักงานป้องกันการสูญเสีย ช/ญ 18 - 40 ปวส. - ป.ตรี 5  - ประเภทกิจการ  ห้างค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
พนักงานประกอบสินค้า ชาย 18 - 40 ม.6 ข้ึนไป 5  - สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน
ช่างอาคาร (ซ่อมบ ารุง) ชาย 18 - 40 ปวส. ข้ึนไป 4  -

9 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 22 - 45 ป.6 ข้ึนไป 13 330 บาท/วัน บจก.สมาร์ทเพลส 304 ไอพี 3
พนักงานบริการน้ ามัน ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ากัด 7 330 บาท/วัน 903 ม.2 ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

พนักงานขับรถพ่วง ชาย 23 - 45 ไม่จ ากัด 4 15,000 ข้ึนไป เบอร์โทรศัพท์  033-054054
ช่างยนต์ ชาย 22 - 45 ปวช. - ปวส. 2 12,000 - 20,000 ประเภทกิจการ  ให้เช่าโกดัง/สถานท่ี
ผู้จัดการสถานีบริการน้ ามัน ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี 1 15,000 - 25,000 สวัสดิการ  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ, ค่าเช่าบ้าน
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการผลิต ช/ญ 25 - 30 ป.ตรี 1 15,000 - 17,000 เงินช่วยเหลืออ่ืนๆ, ค่าเช่าบ้าน  และอ่ืนๆ

10 เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.เกรทโฟม โปรดักส์ (0745532000500)
ผู้ช่วย IT ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี  - 88 ม.1 ต.หนองจอก  อ.บางปะกง
เจ้าหน้าท่ีขายต่างประเทศ หญิง 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
และเลขานุการ เบอร์โทรศัพท์  038-578652
วิศวกรไฟฟ้าหรือ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  จ าหน่ายโพลียูรีแทนโฟม
วิศวกรเคร่ืองกล  - สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

11 ท่ีปรึกษาทางด้านการเงิน ช/ญ 18 - 40 ม.6 ข้ึนไป  - 10,000-15,000 บจก.วีเค 53
FA STANDARD 15,000-30,000 111/12/1 ม.2 ต.โสธร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ท่ีปรึกษาทางด้านการเงิน ช/ญ 18 - 40 ป.ตรี  - เบอร์โทรศัพท์  038-535153
FA PRIME ประเภทกิจการ  ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน

สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
12 ช่างปรับฉีดพลาสติก ช/ญ 20 - 40 ปวช. - ป.ตรี. 15  - บจก.ไพโอเนียอินดัสเตรียล

ช่างฟิตแม่พิมพ์ ช/ญ 20 - 40 ปวช. - ป.ตรี. 8  - 102 ม.2 ต.บางวัว  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างกลึง ช/ญ 20 - 40 ปวช. - ป.ตรี. 5  - เบอร์โทรศัพท์  038-562888
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 20 - 40 ปวช. - ป.ตรี. 20  - ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์พลาสติก

สวัสดิการ  เบ้ียขยัน,โบนัส, ข้าวฟรี, ค่ากะ,
13 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 20 ข้ึนไป ป.ตรี 2 15000 ข้ึนไป บจก.โตโยอ๊ิงค์  (ประเทศไทย)

พนักงานคลังสินค้า หญิง 20 ข้ึนไป ปวส. 1 13000 ข้ึนไป 130,130/1 ม.9 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
วิศวกรฝ่ายผลิต ชาย 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 20,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-989099-105
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10 330 ประเภทกิจการ  เคมีภัณฑ์

สวัสดิการ  เบ้ียขยัน,โบนัส, ค่าอาหาร, ค่ากะ,
14 หัวหน้าแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18,000 บจม.สยามแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา

พนักงานฝ่ายการตลาด ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1 16,000-15,000 21/4 ม.5 ต.วังตะเคียน  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานบริการลูกค้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1 11,000 ข้ึนไป เบอร์โทรศัพท์  081-6418262
พนักงานฝ่ายแคชเชียร์ ชาย 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1 11,000 ข้ึนไป ประเภทกิจการ  ค้าส่ง ค้าปลีก
พนักงานฝ่ายผลิตอาหารสด ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 11,000 ข้ึนไป สวัสดิการ  โบนัส, ค่ากะ, ประกันสุขภาพ และอ่ืน
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 เจ้าหน้าท่ีการเงิน หญิง 23 - 30 ป.ตรี 1  - บจก.สหวิริยาเพลทมิล

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
เจ้าหน้าท่ีธุรการ หญิง 23 - 30 ปวช. ข้ึนไป 1  - สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

16 เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 ตามตกลง บจก.เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค (0245546000609)
HROD Specialist ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.โท 1 ตามตกลง 99 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
Business Policy ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท์  081-374-0487/038-579660
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 45  - ประเภทกิจการ  เฟอร์นิเจอร์ไม้

สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
17 ผู้ช่วยผู้จัดการตลาด ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 2 25,000 บจก.ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์

การตลาด 155 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-571551-58
ประเภทกิจการ   ส่งของต่างประเทศ
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, โบนัส, ค่าอาหาร,ท่ีพัก
และอ่ืนๆ

18 ช่างข้ึนรูป ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. 4  - บจก.เอเชียแปซิฟิกกลาส  
พนักงาน 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
พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 3  -

19 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 20 - 40 ไม่ระบุ 20  - บจก.ศูนย์กระจายสินค้า บ๊ิกซี
พนักงานบัญชี หญิง 20 - 40 ป.ตรี 2 18,000 - 20,000 99/7 ม.1 ต.คลองเปรง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทรศัพท์  090-8090107
ประเภทกิจการ  คลังสินค้า
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง (บ้านโพธ์ิ-คลองเปรง)

20 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 จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 35 ม.6 ข้ึนไป 10  - เบอร์โทรศัพท์  084-2729702
พนักงานขับรถโฟลิพ์ ชาย 20 - 45 ป.4 ข้ึนไป 1 350 บาท ประเภทกิจการ  ผลิตเชือก, แห, อวน

สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
21 วิศวกรซ่อมบ ารุง ชาย 25 - 35 ป.ตรี 1 18,000 - 22,000 บจก.เอเค.ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) (0245554001490) 

336 ม.7  ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์   038-575139
ประเภทกิจการ  ผลิตฉนวนกันความร้อน
สวัสดิการ ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, เบ้ียขยัน
ค่าต าแหน่ง, โบนัส  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
22 เจ้าหน้าท่ีธุรการควบคุมคุณภาพ หญิง 25 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1  - บจก.ลิคิโทมิ  (ประเทศไทย)

พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 - ปวส. 20  - 82 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
แม่บ้าน หญิง 25 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1  - เบอร์โทรศัพท์  096-6153269
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 - ม.3 1  - ประเภทกิจการ  กล่องกระดาษลูกฟูก
หัวหน้าหน่วย Sale ชาย 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

23 ช่างต้ังแม่พิมพ์ ชาย 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5  - บจก.ออโต้ เมททอล พาร์ท (0245550000502)
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 50 ป.6 ข้ึนไป 20  - 10/3 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ชาย 18 - 50 ม.3 ข้ึนไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-577901

ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
สวัสดิการ  ค่าครองชีพ, โบนัส, ล่วงเวลา,
โบนัส,ค่ากะ  และอ่ืนๆ

24 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 10 330 บจก.ซัมมิท ออโต้ซีส อินดัสทรี
เจ้าหน้าท่ีธุรการบุคคล หญิง 18 - 35 ปวช. ข้ึนไป 1 330 1 ม.2 ต.หนองจอก  อ.บางปะกง
เจ้าหน้ท่ีฝ่ายบุคคล หญิง 18 - 35 ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  087-5837881
เจ้าหน้าท่ีการตลาด ช/ญ 18 - 35 ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
Engineer ช/ญ 18 - 35 ป.ตรี 5  - สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
Safety Officer ช/ญ 18 - 35 ป.ตรี 1  -

25 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 21 - 38 ป.ตรี 1  - บจก.ยูโรเป้ืยนเบเกอร่ี
เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ชาย 20 - 38 ปวส. 1  - 51 ม.1  ต.หอมศีล อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 30 ป.6 ข้ึนไป 10 331 เบอร์โทรศัพท์  086-3960327

ประเภทกิจการ  การผลิตอาหาร
สวัสดิการ  ข้าวฟรี, เบ้ียขยัน, ค่ากะ, ประกันสังคม และอ่ืนๆ

26 พนักงานคุมเคร่ืองจักร ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 - ปวส. 5 12,000 บจก.โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี
พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 - 44 ป.4 - ม.3 10 330 79 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-570070-3
ประเภทกิจการ ผลิตสายไฟ
สวัสดิการ  มีรถรับ-ส่ง, เบ้ียขยัน,โบนัส และอ่ืนๆ

27 พนักงานประจ าเคร่ือง CNC ชาย 20 - 35 ปวช. - ปวส. 1  - บจก.วา วา
พนักงาน QC ชาย 20 - 35 ปวช. - ปวส. 1  - 40/3 ม.2 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  089-6788837
ประเภทกิจการ  ผลิตอะไหล่รถยนต์
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

28 เจ้าหน้าท่ีจัดส่ง ช/ญ 18 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1  - บจก.พีลาทัส มารีน
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 1  - 88 ม.14 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์ 038-531236
ประเภทกิจการ  ขนส่งก๊าซ LPG
ประเภทกิจการ  โอที, ค่ากะ, เบ้ียเล้ียงนอกสถานท่ี

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
29 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 จ.ฉะเชิงเทรา 
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 25 ข้ึนไป ป.ตรี 2 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท์  038-800-300 ต่อ 1340
เจ้าหน้าท่ีการเงิน หญิง 22 ข้ึนไป ปวส. 3 ตามตกลง ประเภทกิจการ  โรงพยาบาล

สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
30 พนักงานธุรการประสานงาน หญิง 20 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 2 12,000 บจก.แอล.ที.อาร์.คอนซัลแตนท์ (0245535000416)

วิศวกรขาย ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 2 20,000 56 ม.5 ต.วังตะเคียน  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  095-4541713
ประเภทกิจการ  ออกแบบ, ติดต้ัง ห้องเย็น
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

31 หัวหน้าแผนกบัญชี หญิง 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000-20,000 บจก.หวานระริน 
15/2 ม.3 ต.โสธร อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  086-3162336
ประเภทกิจการ  ผลิตขนมไทย
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

32 ช่างเทคนิค ชาย 20 - 35 ปวส. 1  - บจก.แอลเอ็น ศรีไทย คอม
71/12 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  099-6654479
ประเภทกิจการ  อิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ  โอที, รถรับ-ส่ง, ประกันสังคม,
ชุดฟอร์ม  และอ่ืนๆ

33 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 25 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2 ตามตกลง บจก.ไทยลีการเกษตร
พนักงาน QC ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2 ตามตกลง 1/9 ม.1 ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท์  089-8937874

ประเภทกิจการ  ขัดมันข้าวเพ่ือการส่งออก
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

34 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 18 - 40 ปวช. - ปวส. 1 10,000 - 12,000 บจก.ดีวีเอ็มวีเอส
101 ม.4 ต.ปากน้ า  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์   081-9405613
ประเภทกิจการ  บ าบัดน้ าเสีย
สวัสดิการ  ค่าอาหาร, ค่ารถ, โอที

35 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3  - บจก.ยูไนเต็ด หังสเตน
เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2  - 15/5 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์ 038-090650-4
ประเภทกิจการ  อุตสาหกรรมในโรงงาน
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
36 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ากัด 10 330 บจก.ด๊ักคิง (0245544000482)

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 21 - 35 ม.3 - ม.6 10 350 49/3 ม.2 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธ์ิ
พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 - 45 ไม่จ ากัด 10 330 จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  085-4395444

ประเภทกิจการ  ผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, โอที, บ้านพัก/ค่ารถ,
ค่าทักษะ และอ่ืนๆ

37 พนักงานขับรถผู้บริหาร ชาย 25 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1  - บจก.ไทยแพกซ์ แมนูแฟคทอร่ี
5/2 ม.5  ต.คลองนา  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-583037
ประเภทกิจการ  ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สวัสดิการ  ค่าข้าว, โบนัส,ค่ารถ, เบ้ียขยัน

38 เจ้าหน้าท่ีการตลาด ช/ญ 22 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 10  - บจก.ยูอาร์ แพ็คเกจจ้ิง อินดัสตร้ี (0245556001021)

เจ้าหน้าท่ี QC ช/ญ 22 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 4  - 9/3 ม.13 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว
ช่างคุมเคร่ือง ชาย 22 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 8  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  062-5324484
พนักงานขับรถ ชาย 22 ข้ึนไป ม.3 5  - ประเภทกิจการ  ประกอบผลิตภัณฑ์หีบห่อ
แม่บ้าน หญิง 30 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1  - สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม,
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10  - มีค่าอาหารช่วงโอที, และอ่ืนๆ

39 หัวหน้าแผนกขาย ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2 15,000 ข้ึนไป บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขาฉะเชิงเทรา
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 99 ม.2 ต.โสธร  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
ก่อสร้าง เบอร์โทรศัพท์ 081-3718307
พนักงานขาย ช/ญ 20 - 40 ม.3 ข้ึนไป 10 10,000 ข้ึนไป ประเภทกิจการ  ธุรกิจค้าปลีก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
ก่อสร้าง
แคชเชียร์และบริการลูกค้า หญิง 20 - 40 ม.6 ข้ึนไป 5 10,000 ข้ึนไป

เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุง ชาย 25 - 40 ปวส. ข้ึนไป 1 13,000 ข้ึนไป

พนักงานตรวจรับสินค้า ชาย 20 - 40 ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 ข้ึนไป

40 เจ้าหน้าท่ีธุรการ หญิง 18 - 35 ปวส. ข้ึนไป 1  - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
แม่บ้าน หญิง 18 - 35 ไม่จ ากัด 5  - 88/122-123 ม.13 ต.บางตีนเป็ด
เจ้าหน้าท่ีการเงินผู้ป่วย หญิง 18 - 35 ปวส. ข้ึนไป 1  - อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา

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

41 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.แสงไทยเมตัลดรัม 
91 ม.5  ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-570396-8
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, ชุดฟอร์ม, ค่าเช่าบ้าน,
ค่าอาหาร, ประกันอุบัติเหตุ  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
42 ช่างเทคนิคประจ าเคร่ืองจักร ช/ญ 18 - 35 ปวช. - ป.ตรี 20  - บจก.เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค

ช่างกล/ช่างอิเล็ก 99 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง
ช่างแมคคาทรอนิกส์ จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ประเภทกิจการ  ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ประสาน

ช่างไฟฟ้า เบอร์โทรศัพท์  038-579660 ต่อ 106
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 45 ม.6 ข้ึนไป 50  - สวัสดิการ  ชุดฟอร์ม, ข้าวฟรี, เบ้ียขยัน,

รถรับส่งพนักงาน, และอ่ืนๆ
43 ช่างบริการประตู ชาย 25 - 35 ปวช. - ป.ตรี 2 11,000 - 15,000 บจม.ออลล่า  (0107558000393)

ช่างบริการเครน ชาย 25 - 35 ปวช. ป.ตรี 10 11,000 - 15,000 2/1 ม.4 ต.เกาะไร่  อ.บ้านโพธ์ิ
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า ช/ญ ปวช. - ป.ตรี ปวส. - ป.ตรี 1 17,000 - 30,000 จ.ฉะเชิงเทรา  
ผู้จัดการจป. ช/ญ 25 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1 20,000 - 30,000 เบอร์โทรศัพท์  038-595781-3
IT Support ช/ญ 25 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1 17,000 - 30,000 ประเภทกิจการ  เครน, รอกเครน, สพานยกระดับ
เจ้าหน้าท่ี IT ช/ญ 25 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1 17,000 - 25,000 เบอร์โทรศัพท์  038-595781-3
Sale Engineer ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 2 18,000 - 30,000 สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
เจ้าหน้าท่ีขาย ช/ญ 25 - 35 ปวส. - ป.ตรี 2 15,000 - 20,000

ช่างไฟฟ้า ชาย 25 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1 18,000 - 30,000

44 Senior Accounting หญิง 23 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย)
officer 102 ม.3 ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธ์ิ
Buyer ช/ญ 23 - 35 ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  (0245542000477)
Techical Engineer ชาย 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-577068-71
QA Engineer ชาย 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเขีบ
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 - 30 ป.6 ข้ึนไป 20  - สวัสดิการ  ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ

เบียขยัน  และอ่ืน
45 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ช/ญ 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.เอฟ.ซี.พี.  (0115539002911)

เจ้าหน้าท่ีพลังงาน หญิง 18 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1  - 45 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
พนักงานคลังสินค้า ชาย 21 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10  - จ.ฉะเชิงเทรา  
พนักงานผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10  - เบอร์โทรศัพท์  02-1054349 / 095-2084241
พนักงานดูสวน ชาย 35 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1  - ประเภทกิจการ  เสริมอาหาร
พนักงานขับรถส่งสินค้า ชาย 21 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, ชุดฟอร์ม, เบ้ียขยัน,

ค่าอาหาร และอ่ืนๆ
46 พนักงานขาย ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 2  - บจก.เคยูเอ็ม คอร์ปอร์เรช่ัน  (020555701187)

พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 1  - 106/12 ม.7 ต.บางพระ  อ.เมือง
พนักงานดูแลเพจ ช/ญ 23 - 35 ปวช. - ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา   020555701187

เบอร์โทรศัพท์  098-8164494
ประเภทกิจการ  รับซ้ือ-ขาย รถบรรทุกมือสอง
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่

ประสำนนำยจำ้งและรบัหนังสอืสง่ตวั P. 7



ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน มนีำคม  2563

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
47 แม่บ้าน หญิง ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 1  - บจก.สิงห์ ฉะเชิงเทรา  (0245544000385)

43 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท์  038-513652
ประเภทกิจการ  ค้าปลีก-ค้าส่ง

48 พนักงานขับรถส่วนกลาง ชาย 30 - 40 ม.3 - ม.6 1  - บจก.อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย
ช่างไฟฟ้า ชาย 18 - 35 ปวส. 2 33/3 ม.21 ต.ศาลาแดง   อ.บางน้ าเปร้ียว

จ.ฉะเชิงเทรา  (010553106303)
เบอร์โทรศัพท์  038-593062
ประเภทกิจการ  วัตถุท าความร้อน
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, เบ้ียขยัน, ค่าเบ้ียอุตสาหะ
ค่ากะ, ค่าเดินทาง, ชุดฟอร์ม  และอ่ืนๆ

49 หัวหน้าวิศวกรรม ชาย 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.โตโยอ๊ิงค์  (ประเทศไทย)
130 ม.9 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  (0105514005339)
เบอร์โทรศัพท์  038-989099/ 038-989100
ประเภทกิจการ   การผลิตหมึกพิมพ์
สวัสดิการ ค่าอาหาร, ค่าครองชีพ, ค่าต าแหน่ง
ชุดฟอร์ม, โบนัส, รถรับส่ง  และอ่ืนๆ

50 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ช/ญ 18 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.รอยัล ชาร์ปเพนน่ิง 
279 ม.8 ต.แปลงยาว  อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา  (01055611049)
เบอร์โทรศัพท์  092-4636289
ประเภทกิจการ  ผลิตใบเล่ือย

51 เจ้าหน้าท่ีเขียนแบบ ชาย 22 - 30 ป.ตรี 5  - บจก.ไดน่า เมททอล
101 ม.9 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  
ปรเภทกิจการ
เบอร์โทรศัพท์  038-570611
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

52 ผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์ หญิง 25 - 35 ปวช. - ป.ตรี 1  - บจก.บีเคเค ยูไนเต็ด
เจ้าหน้าท่ีทะเบียนรถยนต์ ไม่ระบุ 22 - 35 ไม่ระบุ 1  - 8/8 ม.12 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
เจ้าหน้าท่ีอะไหล่ ไม่ระบุ 23 - 35 ไม่ระบุ 1  - จ.ฉะเชิงเทรา   
ท่ีปรึกษาการขาย ไม่ระบุ 23 - 35 ไม่ระบุ 20  - เบอร์โทรศัพท์  062-2491961
ผู้จัดการประจ าบูท ไม่ระบุ 27 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  ธุรกิจเป็นผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์

สวัสดิการ  ประกันสังคม, โบนัส, แลอ่ืนๆ

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
53 พนักงานบัญชี หญิง 22 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1  - บจก.ฟูลฟิล แอนด์ ซัพพลาย

แม่บ้าน หญิง 35 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1  - 26/6 ม.1  ต.ท่าทองหลาง  อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท์  085-8332229
ประเภทกิจการ   จ าหน่ายอะไหล่ ไส้กรองน้ าด่ืม
สวัสดิการ  ประกันสังคม, ค่าเบ้ียอาหารกลางวัน
เบ้ียขยัน, โอที  และอ่ืนๆ

54 ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็คโทรนิค 1 22 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1  - บจก.ท้ังฮัวซิน
128 ม.5  ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  (0245550000987)
เบอร์โทรศัพท์  038-842864
ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีท าจากกระดาษ
สวัสดิการ  ประกันสังคม, โบนัส, รถรับส่ง

55 ช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 5  - บจก.ทีอี คอนเน็คทิชิต้ี แมนูแฟคเจอร่ิง 
ช่าง Setup Mold ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 5  - 837 ม.9 ต.ส าโรง  อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา   (0105556019559)
เบอร์โทรศัพท์  038-579300-302
ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ  ข้าวฟรี, โอที, เบ้ียขยัน  และอ่ืนๆ

56 เจ้าหน้าท่ีขาย ช/ญ 23 - 35 ป.ตรี ข้ึนไป 1  - บจก.นิซเซอิ เทรดด้ิง (ไทยแลนด์)
(ต่างประเทศ) 33/39 ม.2  ต.พิมพา  อ.บางน้ าเปร้ียว
หัวหน้างานส่วน ช/ญ 28 - 35 ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา    (0105526011495)
พัฒนาสินค้าและขาย เบอร์โทรศัพท์  038-522000

ประเภทกิจการ  การผลิตช้ินส่วนประเภท PVC
สวัสดิการ  ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
เบ้ียขยัน, ค่าอาหาร, โบนัส  และอ่ืน

57 Production Supervior ชาย 22 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.เลนโซ่ วีล
Training Supervisor ช/ญ 27 - 35 ป.ตรี 1  - 90 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
Trade Marketing ชาย 29 - 35 ป.ตรี - ป.โท 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  
Manager เบอร์โทรศัพท์  061-3873262
เจ้าหน้าท่ีธุรการต่างประเทศ ช/ญ 22 - 30 ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  กิจการด้านการออกแบบผลิต
น าเข้า และจ าหน่าย ล้อ alloy ภายใต้ช่ือผลิตภันฑ์

58 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 - ปวส. 20  - บจก.เหรียญทองการพิมพ์   (0105550072776240001)

เจ้าหน้าท่ีพัฒนาการเรียนรู้ ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
วิศวกรไฟฟ้า ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วิศวกรบ ารุงรักษา ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  063-9057390 ต่อ 14
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ    ส่ิงพิมพ์
วิศวกรผลิต ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี - ป.โท 1  - 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
59 วิศวกร ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - บจก.คอมมิวเวลเอ็นเตอร์ไพรส์   (0105532079187)

เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 25 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2  - 78/19 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
ช่าง CNC ชาย 25 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2  - จ.ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าฉีดพลาสติก ชาย 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-573145
ช่างฉีดพลาสติก ชาย 25 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2  - ประเภทกิจการ  จ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พนักงาน QC ช/ญ 25 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 3 สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

60 หัวหน้าช่างประจ า ชาย 25 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1  - บจก.เดอะแพคเกลจ้ิง   (0105539043927)
หน่วยงานพิมพ์ 37/1 ม.19  ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
พนักงานขับรถสิบล้อ ชาย 25 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทรศัพท์   038-834021-5
ประเภทกิจการ   การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

61 เจ้าหน้าท่ีธุรการ หญิง 18 - 40 ป.ตรี 1 15,000 บจก.เอ็ม.อี.นิคคิโซ  (0245537000014)
Docnment 74 ม.22 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว  จ.ฉช
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 25  - เบอร์โทรศัพท์  038-592148-50

ประเภทกิจการ  การขายส่งและขายปลีก
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

62 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ชาย 18 - 45 ป.ตรี 1 15,000 บจก.สหทองค าเอ็นจิเนียร่ิง   (0245548000789)
ช่างเช่ือม ชาย 18 - 45 ปวช. - ปวส. 2  - 28/2 ม.2 ต.คลองบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉช
ผู้ช่วยช่างท่ัวไป ชาย 18 - 45 ม.3 10  - เบอร์โทรศัพท์   038-587425

ประเภทกิจการ   อุตสาหกรรมด้ังเดิม
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

63 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 4  - บจก.ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ ายา  (005523012504)
พนักงาน QA ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 1  - 171 ม.12 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
ซ่อมบ ารุงวิศวเคร่ืองกล ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 - จ.ฉะเชิงเทรา
วิศวกร ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-532071-5

ประเภทกิจการ  การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

64 ซ่อมบ ารุงวิศวกร ชาย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.เหรียญไทย อินเตอร์พลาส
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - 131 ม.9 ต.บางวัว  อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา  (0115532003776240001)
เบอร์โทรศัพท์  038989085
ประเภทกิจการ  ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

65 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 18 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.เรืองวาแสตนดาร์ด อินดัสตร้ี (0245530000078)

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 5  - 5/9-11-12 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
เจ้าหน้าท่ีสต๊อก ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 7  - เบอร์โทรศัพท์  038-538037
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  - ประเภทกิจการ  การผลิตเคร่ืองใช้บนโต๊ะ

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
66 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 100  - บจก.เอปสัน พรีซิช่ัน (ไทยแลนด์)

ช่างเทคนิค ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2  - 239/1 ม.7 ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว
พนักงาน MOLD ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2  - จ.ฉะเชิงเทรา    (0105531032055)
ช่างซ่อมบ ารุงแม่พิมพ์ เบอร์โทรศัพท์  038-579630
ช่างควบคุมฉีดพลาสติก ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 4  - ประเภทกิจการ  ผลิตอิเล็คทรอนิกส์
ช่างภาษาญ่ีปุ่น ช/ย 18 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 4  - สวัสดิการ  ประกันสังคม, ค่าอาหาร, เบ้ียขยัน

โบนัส, ชุดฟอร์ม, รถรับส่ง  
67 วิศวกรฝ่ายผลิต ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

วิศวกรเคร่ืองจักร ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 78/2  ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา   (0135531000498)
เบอร์โทรศัพท์  033-599800
ประเภทกิจการ  ผลิตอิเล็คทรอนิกส์
สวัสดิการ  ข้าวฟรี, ชุดฟอร์ม, และอ่ืนๆ

68 วิศวกร QA ช/ญ 22 - 28 ป.ตรี 2  - บจก.ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิส์
ดีไซด์ R&D ช/ญ 22 - 28 ป.ตรี 2  - 8/3 ม.2 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
พนักงานขาย ช/ญ 22 - 28 ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา    (0105530042413)
เจ้าหน้าท่ีบุคคล ช/ญ 22 - 28 ป.ตรี 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-538944

ประเภทกิจการ  อิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ  โบนัส, ประกันสังคม, ประกันชีวิต

69 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3  - บจก.จินจุ อิเล็กทรอนิกส์
ช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1  - 71/2 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา    (0245550001487)
เบอร์โทรศัพท์  038-574555-6
ประเภทกิจการ  ผลิตอิเล็คทรอนิกส์
สวัสดิการ   ค่าอาหาร, ค่ากะ, ค่าเดินทาง,
ชุดฟอร์ม  และอ่ืนๆ

70 พนักงานขาย ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 1  - บจก.ด๊ับเบ้ิลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี (0245547000297)

187/3 ม.1 ต.บางวัว  อ.บางปะกง จ.ฉช
เบอร์โทรศัพท์  038-538969
ประเภทกิจการ  การขายส่งและขายปลีก
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

71 เจ้าหน้าท่ีขาย/การตลาด ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2  - บจก.ซันพาราไดซ์ (ไทยแลนด์) (0835543000319)

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  - 112/1 ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก  อ.บ้านโพธ์ิ
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-516222
ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นโลหะ
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่

ประสำนนำยจำ้งและรบัหนังสอืสง่ตวั P. 11



ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน มนีำคม  2563

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
72 เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิต หญิง 18 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - บจก.วินเบสท์ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์)

87 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  (0105533133011)
เบอร์โทรศัพท์  038-570083-5
ประเภทกิจการ  การผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืนๆ
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

73 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 10  - บจก.ยูอาร์ แพ็คเกจจ้ิง อินดัสตร้ี (0245556001021)

เจ้าหน้าท่ีงานผลิตควบคุมคุณภาพ ชาย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 6  - 9/3 ม.13 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว
จ.ฉะเชิงเทรา 
เบอร์โทรศัพท์  038-088548
ประเภทกิจการ  การผลิตบรรจุพลาสติกอ่ืนๆ
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

74 เจ้าหน้าท่ีขาย/การตลาด ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา
187/9 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา  (0107544000043240042)
เบอร์โทรศัพท์  033-051100
ประเภทกิจการ  ค่าส่งปลีก
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

75 ช่างเขียนแม่พิมพ์พลาสติก ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1  - บจก.คานากาตะ (ประเทศไทย)  (0105532014875)

ช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ปวส. 1  - 80 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท์  038-570144
ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

76 นักเคมี ชาย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 ข้ึนไป บจก.อเมซอน คัลเลอร์ (0105553049040)
เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 10,000 ข้ึนไป 1/49 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-578266
ประเภทกิจการ  การผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืนๆ
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

77 แพทย์ พยาบาล เภสัช ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป 3  - บจก.ยูนีซัน  (0105499000718)
วิทยาศาสตร์ ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป 5  - 39 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2  - จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างไฟฟ้า ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 3  - เบอร์โทรศัพท์  038-564930-32

ประเภทกิจการ  ผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์
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
78 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 35 ม.3 10  - บจก.ศิริเอกลักษณ์ อุตสาหกรรม

2/2 ม.2 ต.หนองบัว  อ.บ้านโพธ์ิ
จ.ฉะเชิงเทรา  0105554087620
เบอร์โทรศัพท์  038-587428-9
ประเภทกิจการ   ผลิตอะไหล่รถทางการเกษตร
สวัสดิการ  ประกันสังคม, เบ้ียขยัน, ค่าครองชีพ
และอ่ืนๆ

79 พนักงานขาย ชาย 20 - 35 ปวส. 1  - บจก.ผลไม้แปรรูปวรพร  (0245538000557)
5 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-813444
ประเภทกิจการ   ผลไม้แปรรูป
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

80 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 35 ป.6 ข้ึนไป 20  - บจก.ชุน ยิป อินเตอร์เนช่ันแนล (0745556001638)

111 ม.9 ต.เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  095-5563350
ประเภทกิจการ  รีไซเคิล
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

81 เจ้าหน้าท่ีการตลาด ช/ญ 22 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 10  - บจก.ยูอาร์ แพ็คเกจจ้ิง อินดัสตร้ี
เจ้าหน้าท่ี QC ช/ญ 22 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 4  - 9/3 ม.13  ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว
ช่างคุมเคร่ือง ชาย 22 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 8  - จ.ฉะเชิงเทรา  (0245556001021)
พนักงานขับรถ ชาย 22 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  - เบอร์โทรศัพท์  062-5324484
แม่บ้าน หญิง 30 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1  - ปรเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์หีบห่อจากพลาสติก
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10  - สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, ค่าอาหาร,

ประกันสังคม, แลอ่ืนๆ
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