ตำแหน่งงำนว่ำงประจำเดือน มีนำคม 2565
ลำดับ
1

ตำแหน่งงำนว่ำง

เพศ
ผูจ้ ัดกำรแผนกผลิต/หัวหน้ำผลิต ช/ญ
ช่ำงเทคนิคประจำเครื่องจักร ช/ญ
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ชำย
เจ้ำหน้ำที่ออกแบบ
ชำย
พนักงำนขำยออนไลน์ ช/ญ
เจ้ำหน้ำที่ QA
ช/ญ
2 ช่ำงซ่อมบำรุง
ชำย
ช่ำงควบคุมเครื่อง
ชำย
ช่ำงไฟฟ้ำ
ชำย
3 พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย
พนักงำนปฏิบัติกำร
ชำย
ผู้จดั กำรฝ่ำยคลังสินค้ำ
ชำย
แม่บ้ำนสำนักงำน
หญิง
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริกำรลูกค้ำ
ช/ญ
หัวหน้ำแผนกวิศวกรรม
ชำย
4 ช่ำงเทคนิค
ชำย
ช่ำงซ่อมบำรุง
ชำย
เจ้ำหน้ำที่ธรุ กำร
หญิง
พนักงำน operate หญิง
พนักงำนอบรีด
ช/ญ
พนักงำนเย็บ
ช/ญ
พนักงำนดูแลสวน
ชำย
พนักงำนแม่บำ้ น
หญิง
5 พนักงำนคุมเครื่องจักร ช/ญ
Store Operator
ชำย
Leader Production ชำย
6 ช่ำงขัดเงำ
ช่ำง EDM

อำยุ
25 - 38
18 - 35
18-45
25 - 38
25 - 38
25 - 38
19 - 30
19 - 30
19 - 30

วุฒิกำรศึกษำ

จำนวน ค่ำจ้ำง

5
ปวส. - ป.ตรี
20
ม.3 ขึ้นไป
4
ป.ตรี
1
ป.ตรี
1
ป.ตรี
1
ปวส. เครื่องกล
1
ปวส. เครือ่ งกล/กำรผลิต 1
ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ/อิเล็คฯ 1
20 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
3
20 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
30
30-35
ป.ตรี
1
20-35
ป.6 ขึ้นไป
1
20 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
2
30 ขึ้นไป
ป.ตรี วศบ.
1
18 ขึ้นไป
ปวช. - ปวส.
5
18 ขึ้นไป
ปวช. - ปวส.
2
20 ขึ้นไป
ปวช. - ปวส.
2
18 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
3
18 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
4
18 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
10
25 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
1
25 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
1
20 - 30
ม.3 ขึ้นไป
10
24 - 30
ม.3 ขึ้นไป
1
22 - 35
ม.6 ขึ้นไป
1
ป.ตรี วศบ.อุตสำหกำร

สถำนประกอบกำร/ที่ตงั้

30,000 บ/ด บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด (มหำชน) 0245546000609
12,500-14,000 บ/ด

99 ม.2 ต.คลองนครเนือ่ งเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

12,500 บ/ด เบอร์โทรศัพท์

-

หญิง 20 - 35
หญิง 20 - 35

ม.6 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป

10
10

-

7 ทีป่ รึกษำด้ำนบริกำร (SA) ช/ญ 20 ขึ้นไป

ปวช. ขึ้นไป

1

-

038-579660,08-13740487
ประเภทกิจกำร ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

บริษัท สหวิรยิ ำเพลทมิล จำกัด (มหำชน) 0105532053625

160 ม.14 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 038-090832-35 ประเภทกิจกำร เหล็กแผ่นรีดร้อน

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด 0105556004381
99/3 ม.11 ถ.สุวนิ ทวงศ์ ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์ 062-6460003 , 033-020800
ประเภทกิจกำร คลังสินค้ำห้องเย็น

บริษทั นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหำชน) 0107537001781
34 ม.20 ถ.สุวนิ ทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์ 038-593129
ประเภทกิจกำร สิ่งทอ, เสื้อผ้ำสตรี

บริษัท นำดำกะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 0245554000108

8/5 ม.7 ต.หนองจอก อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 038-578736
ประเภทกิจกำร ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยำนยนต์
บริษัท เท็ก อินดัสตรี้ส์ จำกัด 0115536000160
108 ม.1 ต.แสนภูดำษ อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 038-578781-6
ประเภทกิจกำร ผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์
บริษัท ชุนหลี ยูโรคำร์ จำกัด 0245540000267
80/18 ม.2 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 061-0983663
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด

สนใจสมัครงำนติดต่อได้ที่ สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265

P. 1

ตำแหน่งงำนว่ำงประจำเดือน มีนำคม 2565
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
8 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี
และกำรเงิน

เพศ อำยุ
ช/ญ 30 - 40

วุฒิกำรศึกษำ
ป.ตรี

จำนวน ค่ำจ้ำง

1

-

สถำนประกอบกำร/ที่ตงั้
บริษทั ที แอสเซท แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด 0245558000471

86/6 ม.1 ต.ท่ำทองหลำง อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 038-541445 ต่อ 412 ประเภทกิจกำร โรงแรม

9 หัวหน้ำแผนกซ่อมบำรุง ชำย
หัวหน้ำแผนกบัญชี/กำรเงิน หญิง
เจ้ำหน้ำที่บัญชี-เจ้ำหนี้ หญิง
เจ้ำหน้ำที่บัญชี-ลูกหนี้ หญิง
10 พนักงำนฝ่ำยผลิต (เข้ำกะได้) ช/ญ
พนักงำนฝ่ำยผลิต (Copper Fitting) ชำย
พนักงำนแผนกจัดส่ง ชำย
พนักงำนช่ำงไฟฟ้ำ
ชำย
พนักงำนช่ำงไม้ซ่อมพำเลส ชำย
หัวหน้ำทีมโหลดสินค้ำ แผนกจัดส่ง ชำย
12 พนักงำนฝ่ำยผลิต
ช/ญ
ช่ำงเชื่อม (อำร์กอน,Co2,ไฟฟ้ำ) ช/ญ
ช่ำงปรับฉีดพลำสติก ช/ญ
เจ้ำหน้ำที่เขียนแบบ Solid Work ช/ญ
พนักงำนขับรถขนส่งสินค้ำ ช/ญ
13 พนักงำนบัญชี
ช/ญ
พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ
พนักงำนตรวจสอบ QC ช/ญ
โฟร์แมนหน้ำงำนก่อสร้ำง ช/ญ
ช่ำงเหล็ก ช่ำงเชื่อม ช/ญ
14 พนักงำนจัดซื้อ
ช/ญ
เจ้ำหน้ำที่ SE
ช/ญ

25 ขึ้นไป ป.ตรี เครือ่ งกลไฟฟ้ำ

15 พนักงำนตรวจสอบสต๊อก ช/ญ
พนักงำนตรวจจ่ำยสินค้ำ ช/ญ
พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ ช/ญ
ช่ำงติดตั้งฟิล์ม (กระจกรถยนต์) ช/ญ
16 พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ

21 ขึ้นไป

34 ขึ้นไป
23 ขึ้นไป
23 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป

25 - 35
18 ขึ้นไป

21 ขึ้นไป
21 ขึ้นไป
21 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ปวส.
ม.3 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ปวช. - ป.ตรี
ม.6 ขึ้นไป
ปวส. ก่อสร้ำง

1
1
1
1
10
2
1
1
1
1
10
5
10
5
5
1
1
1
1
1
1
1

-

ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิ

2
1
2
2
5

-

บริษัท ยีเอส ยัวซ่ำ สยำม อินดัสตรีส์ จำกัด 0115551005428

111 ม.9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 038-575731-6
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้ำ แบตเตอรี่ไฟฟ้ำ
บริษทั ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0245542000477

102 ม.3 ถ.สิริโสธร ต.แสนภูดำษ อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์ 038-577070
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำยท่อทองแดงไร้ตะเข็บ

บริษัท ไพโอเนียอินดัสเตรียล จำกัด 0105528039907
102 ม.2 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.41 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์ 038-562888 ต่อ 112 , 114
ประเภทกิจกำร ผลิตพลำสติก
***สัมภำษณ์ทรำบผลทันที พร้อมเริ่มงำน***
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที เค ซี โปรดักส์ 0243556001444
5 หมูท่ ี่ 3 ต.บำงน้ำเปรี้ยว อ.บำงน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์ 084-1146414
ประเภทกิจกำร ผลิตสินค้ำจำกผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

บริษัท ชัยเจริญโฮมโซลูชั่น จำกัด 0245558000145

766 ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 038-090720
ประเภทกิจกำร ขำยวัสดุก่อสร้ำง
บริษัท ศรีสยำมกลกำร จำกัด 0245548001343
20/11-12 ม.8 ต.บำงไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 038-090989 , 033-5899528 ต่อ 1711,1712

ประเภทกิจกำร จำหน่ำยส่งอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์
บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุป๊ จำกัด 0105556055491

28/1 ม.10 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 083-9986823
ประเภทกิจกำร คลังกระจำยสินค้ำ

สนใจสมัครงำนติดต่อได้ที่ สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265

P. 2

ตำแหน่งงำนว่ำงประจำเดือน มีนำคม 2565
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ จำนวน ค่ำจ้ำง
สถำนประกอบกำร/ที่ตงั้
17 ผูจ้ ดั กำรควบคุมวัตถุดิบ ช/ญ 40 - 48
ป.ตรี
1
- บริษัท พิรำป สทำช จำกัด 0105526047651
และคลังสินค้ำ
สำขำที่เกี่ยวข้อง
74 ม.22 ถ.สุวนิ ทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 088-2206453
ประเภทกิจกำร แป้งมันสำปะหลังแปรสภำพกระดำษ

18 เจ้ำหน้ำทึ่บัญชี

หญิง 22 ขึ้นไป

ป.ตรี บัญชี

1

-

บริษัท ยูเนียน ทรำฟฟิค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0105548120548

96 ม.17 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์ 038-559268-70
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำยวัสดุจรำจร
19 พนักงำนควบคุมเครือ่ งจักร ชำย 18-35

ม.6-ปวส.

5

9,000-13,000 บ/ด

บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จำกัด 0105532064571
82 ม.1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์ 08-3988-7614
ประเภทกิจกำร ผลิตกล่องกระดำษลูกฟูก
มีรถรับส่ง (สำยฉะเชิงเทรำ,พนมสำรคำม,กรุงเทพฯ,ลำลูกกำ)

20 พนักงำนฝ่ำยผลิต

ช/ญ 21-35

ม.3-ปวส.

20

9900-10450 บ/ด บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด 0245554001848

33/5 ม.21 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์ 098-2627043 , 038-592600 ต่อ 2406,2403

ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (เครือบริษทั ฯ มิตซูบชิ ิ)
มีรถรับส่ง (สำยบำงน้ำเปรี้ยว,แปดริ้ว,บำงคล้ำ,หนองจอก,มีนบุรี)

21 ช่ำงเชื่อม
ช่ำงพ่นสี
พนักงำนฝ่ำยผลิต
พนักงำน QA/QC

ชำย
ชำย
ชำย
ชำย

18-40
18-40
18-40
18-40

ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

20
20
30
10

-

บริษทั อำซำฮี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด 0245547000866

1/4 ม.4 ต.ดอนทรำย อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 081-2051199
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำย นำเข้ำ-ส่งออกอุปกรณ์อะไหล่รถขุดและเครื่องกล

มีรถตู้รับส่ง (สำยสนำมชัย,แปลงยำว,พนมสำรคำม
บำงคล้ำ,โคกปีบ,บำงน้ำเปรี้ยว,พนัสนิคม)
22 พนักงำนขับรถ+เด็กติดรถ ช/ญ 25-50

23 ผู้ช่วยผู้จัดกำรแผนกบัญชี ช/ญ 25-35

ป.6 ขึ้นไป

10

-

ปวส.-ป.ตรี

1/4 ม.4 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8323978 (นัท)
ประเภทกิจกำร ขนส่งทำงบก โดยยำนพำหนะ
1 12,000-17,000 บ/ด บริษัท ชัยโสภณ ฟำร์มมิ่ง จำกัด 0245561001301

บริษัท เอ.พี.ทรำนสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด 0245550000031

939 ม.1 ต.พนมสำรคำม อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

24 เจ้ำหน้ำที่บัญชีลูกหนี้ ช/ญ 18-35

ป.ตรี บัญชี

เบอร์โทรศัพท์ 090-5959455 (คุณเจี๊ยบ)
ประเภทกิจกำร เพำะเลี้ยงกุ้ง
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด 0245544000482
49/3 ม.3 ต.ดอนทรำย อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 085-4395444 ประเภทกิจกำร แปรรูปเป็ด

สนใจสมัครงำนติดต่อได้ที่ สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265

P. 3

ตำแหน่งงำนว่ำงประจำเดือน มีนำคม 2565
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
25 พนักงำนประจำร้ำน
พนักงำนปฏิบตั กิ ำรคลังสินค้ำ

เพศ อำยุ
ชำย 20-35
ชำย 20-35

วุฒิกำรศึกษำ
ม.3 ขึ้นไป
ม.3-ปวส.

จำนวน ค่ำจ้ำง

1
2

-

สถำนประกอบกำร/ที่ตงั้
บริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จำกัด สำขำฉะเชิงเทรำ 0105516006448

10/30 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์ 037-452665 , 080-0454052
ประเภทกิจกำร ร้ำนขำยปลีกเนือ้ สัตว์และผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์

26 Production Engineer ช/ญ
Manufacturing Execution System Engineer ช/ญ
Equipment Development Engineer ช/ญ
Equipment Maintenance Engineer ช/ญ
Facility Maintenance Engineer ช/ญ
Process Engineer ช/ญ
Operation Engineer ช/ญ
QE Engineer
ช/ญ
QC Engineer
ช/ญ
Warehouse Supervisor ช/ญ
IT Support
ช/ญ
Chinese Translator ช/ญ
ช่ำงเทคนิค
ช/ญ
27 พนักงำนขับรถ
ชำย
พนักงำนฝ่ำยผลิต
ช/ญ
เสมียน
หญิง

18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
18-35
30-40
20-35
22-35

ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ป.6 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
ป.ตรี

20
6
10
10
10
10
10
4
4
4
2
8
70
1
20
1

-

บริษทั อมิตำ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 0105561193995

**** บริษัทในกลุ่ม บริษัทพลังงำนบริสุทธิ์ ****
88/9 ม.7 ต.เขำดิน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 097-2589788
ประเภทกิจกำร ผลิตแบตเตอรีแ่ ละหม้อสะสมไฟฟ้ำ

บริษทั ทรีไบรท แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ ซัพพลำย จำกัด 0245548000398

7 ม.2 ถ.ฉะเชิงเทรำ-พนัสนิคม ต.หนองบัว อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์ 08-1945-0822
ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์

สนใจสมัครงำนติดต่อได้ที่ สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265

P. 4

