
ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน เมษำยน  2563

ล ำดบั ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้

1 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 3  - บจก.อินเตอร์เทค สเปคเชียลต้ีกลาส  (0105538143570)

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 340 28/10 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง จ.ฉช
เบอร์โทรศัพท์   092-2232041
ประเภทกิจการ  การแปรรูปกระจก
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

2 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือตลาดต่างประเทศ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์ (0107538000622)
เจ้าหน้าท่ีประสานงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 5  - 14/8 ม.12 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานคุมเคร่ือง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ป.ตรี. 5  - เบอร์โทรศัพท์  038-532-000 ต่อ 104
ช่าง Mac/กราฟฟิกดีไซต์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 3  - สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
พนักงาน QC หญิง 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5  -
แม่บ้าน หญิง 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 3  -
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10  -

3 เจ้าหน้าท่ีการตลาดและขาย ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 1  - บจม.ทริปเบิลที บรอดแบนด์ (0107550000149)
351 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  085-2658281
ประเภทกิจการ โทรคมนาคม
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

4 Engineer/PD ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.นาดากะ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย)  (0245554000108)

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

5 พนักงานแผนกทะเล ช/ญ 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 1 360 บจม.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (0107536000633)
พนักงานจัดเรียง ช/ญ 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 1 360 9/1 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง เบอร์โทร 084-7702014

ประเภทกิจการ  ค้าปลีก
6 พนักงานเย็บจักรคอมพิวเตอร์ ช/ญ 20 - 45 ป.6 ข้ึนไป 2  - บจก.เกรทโฟม โปรดักส์ (0745532000500)

88 ม.1 ต.หนองจอก  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-578652
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายโพลียูรีแทนโฟม
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

7 ช่างปรับฉีดพลาสติก ช/ญ 20 - 40 ปวช. - ป.ตรี. 10  - บจก.ไพโอเนียอินดัสเตรียล (0105528039907)
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 20 - 40 ปวช. - ป.ตรี. 5  - 102 ม.2 ต.บางวัว  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงาน รปภ. ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 5  - เบอร์โทรศัพท์  038-562888
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 10  - ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์พลาสติก

สวัสดิการ  เบ้ียขยัน,โบนัส, ข้าวฟรี, ค่ากะ,
สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดบั ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้

8 หัวหน้าช่าง ชาย 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.โตโยอ๊ิงค์  (ประเทศไทย) (010554005339)
130,130/1 ม.9 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-989099-105
ประเภทกิจการ  เคมีภัณฑ์
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน,โบนัส, ค่าอาหาร, ค่ากะ,

9 หัวหน้าแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18,000 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา (010753700052)

พนักงานฝ่ายการตลาด ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 2 16,000-15,000 21/4 ม.5 ต.วังตะเคียน  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  081-6418262
พนักงานฝ่ายผลิตอาหารสด ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  - ประเภทกิจการ  ค้าส่ง ค้าปลีก

สวัสดิการ  โบนัส, ค่ากะ, ประกันสุขภาพ และอ่ืน
10 เจ้าหน้าท่ีการเงิน หญิง 23 - 30 ป.ตรี 1  - บจก.สหวิริยาเพลทมิล (010755000258)

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
วิศวกรฝ่ายผลิต ชาย 23 - 30 ป.ตรี 1  - สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

11 ผู้ช่วยผู้จัดการตลาด ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - บจก.ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ (0105543065603)
การตลาด 155 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

พนักงานขาย ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-571551-58
เจ้าหน้าท่ีบัญชี ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ   ส่งของต่างประเทศ

สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, โบนัส, ค่าอาหาร,ท่ีพัก
และอ่ืนๆ

12 ช่างข้ึนรูป ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. 4  - บจก.เอเชียแปซิฟิกกลาส  (005548125787)
พนักงานฝ่ายผลิต 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  -

13 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 20 - 40 ไม่ระบุ 10  - บจก.ศูนย์กระจายสินค้า บ๊ิกซี (0107536000633)

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)

14 วิศวกรไฟฟ้า ชาย 25 - 35 ป.ตรี 1  - 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 ำดบั ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้

15 พนักงาน QC หญิง 25 ข้ึนไป ปวช - ปวส 10  - บจก.ลิคิโทมิ  (ประเทศไทย) (0105532064571)
พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ ชาย 23 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  - 82 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
แม่บ้าน หญิง 25 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1  - เบอร์โทรศัพท์  096-6153269

ประเภทกิจการ  กล่องกระดาษลูกฟูก
สวัสดิการ  ประกันสังคม, ค่ากะ, เบ้ียขยัน, โบนัส

16 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ หญิง 18 - 30 ปวส. ข้ึนไป 1 บจก.ออโต้ เมททอล พาร์ท (0245550000502)
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 50 ป.6 ข้ึนไป 20  - 10/3 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีธุรการขาย หญิง 18 - 40 ปวส. ข้ึนไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-577901
พนักงาน QC ช/ญ 18 - 50 ม.6 ข้ึนไป 2 - ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์

สวัสดิการ  ค่าครองชีพ, โบนัส, ล่วงเวลา,
โบนัส,ค่ากะ  และอ่ืนๆ

17 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.ยูโรเป้ืยนเบเกอร่ี (0115534004711)
เจ้าหน้าท่ีบุคคล ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 51 ม.1  ต.หอมศีล อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ป.6 ข้ึนไป 10  - เบอร์โทรศัพท์  086-3960327

ประเภทกิจการ  การผลิตอาหาร
สวัสดิการ  ข้าวฟรี, เบ้ียขยัน, ค่ากะ, ประกันสังคม และอ่ืนๆ

18 พนักงานประจ าเคร่ือง CNC ชาย 20 - 35 ปวช. - ปวส. 1  - บจก.วา วา (0245550000472)
พนักงาน QC ชาย 20 - 35 ปวส ข้ึนไป 1  - 40/3 ม.2 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  089-6788837
ประเภทกิจการ  ผลิตอะไหล่รถยนต์
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

19 เจ้าหน้าท่ีจัดส่ง ช/ญ 18 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1  - บจก.พีลาทัส มารีน  (0105553012936)
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

20 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

21 หัวหน้าแผนกบัญชี หญิง 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000-20,000 บจก.หวานระริน (0245560003946)
15/2 ม.3 ต.โสธร อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  086-3162336
ประเภทกิจการ  ผลิตขนมไทย
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดบั ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้

22 ช่างเทคนิค ชาย 20 - 35 ปวส. 1  - บจก.แอลเอ็น ศรีไทย คอม (0105531038096)
71/12 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  099-6654479
ประเภทกิจการ  อิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ  โอที, รถรับ-ส่ง, ประกันสังคม,
ชุดฟอร์ม  และอ่ืนๆ

23 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ากัด 3 330 บจก.ด๊ักคิง (0245544000482)
พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 - 45 ไม่จ ากัด 3 330 49/3 ม.2 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  085-4395444
ประเภทกิจการ  ผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, โอที, บ้านพัก/ค่ารถ,
ค่าทักษะ และอ่ืนๆ

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

เจ้าหน้าท่ีสโตร์ ชาย 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 ชาย 30 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1  - สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม,
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10  - มีค่าอาหารช่วงโอที, และอ่ืนๆ
พนักงาน QC ชาย 22 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1  -

25 แม่บ้าน หญิง 18 - 35 ไม่จ ากัด 4  - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (0245559001625)

88/122-123 ม.13 ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  099-0948080
ประเภทกิจการ  โรงพยาบาล
สวัสดิการ   ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา,
ค่าเบ้ียขยัน, โบนัส, ค่าประสบการณ์, และอ่ืนๆ

26 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.แสงไทยเมตัลดรัม  (010553200200)
91 ม.5  ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-570396-8
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, ชุดฟอร์ม, ค่าเช่าบ้าน,
ค่าอาหาร, ประกันอุบัติเหตุ  และอ่ืนๆ

27 Senior Accounting หญิง 23 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ปทท) (0245542000477)

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
สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดบั ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้

28 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
29 แม่บ้าน หญิง ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 1  - บจก.สิงห์ ฉะเชิงเทรา  (0245544000385)

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

30 พนักงานขับรถส่วนกลาง ชาย 30 - 40 ม.3 - ม.6 1  - บจก.อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย (0055306303)

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

31 หัวหน้าวิศวกรรม ชาย 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.โตโยอ๊ิงค์  (ประเทศไทย) (0105514005339)

130 ม.9 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท์  038-989099/ 038-989100
ประเภทกิจการ   การผลิตหมึกพิมพ์
สวัสดิการ ค่าอาหาร, ค่าครองชีพ, ค่าต าแหน่ง
ชุดฟอร์ม, โบนัส, รถรับส่ง  และอ่ืนๆ

32 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ช/ญ 18 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.รอยัล ชาร์ปเพนน่ิง  (01055611049)
ช่างเทคนิค ชาย 18 - 35 ป.ตรี 2  - 279 ม.8 ต.แปลงยาว  อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท์  092-4636289
ประเภทกิจการ  ผลิตใบเล่ือย

33 เจ้าหน้าท่ีเขียนแบบ ชาย 22 - 30 ป.ตรี 2  - บจก.ไดน่า เมททอล (0105516002973)
101 ม.9 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  
ปรเภทกิจการ
เบอร์โทรศัพท์  038-570611
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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34 ช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 5  - บจก.ทีอี คอนเน็คทิชิต้ี แมนูแฟคเจอร่ิง   (0105556019559)

ช่าง Setup Mold ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 5  - 837 ม.9 ต.ส าโรง  อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา   
เบอร์โทรศัพท์  038-579300-302
ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ  ข้าวฟรี, โอที, เบ้ียขยัน  และอ่ืนๆ

35 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 - ปวส. 5  - 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

36 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

37 หัวหน้าช่างประจ า ชาย 25 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1  - บจก.เดอะแพคเกลจ้ิง   (0105539043927)
หน่วยงานพิมพ์ 37/1 ม.19  ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
พนักงานตัดรถ ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 2  - จ.ฉะเชิงเทรา  
ช่างผสมหมึก ชาย 18 - 35 ปวช. ข้ึนไป 2  - เบอร์โทรศัพท์   038-834021-5
ช่างพิมพ์เฟล็กโซ ชาย 18 - 35 ปวช. ข้ึนไป 3  - ประเภทกิจการ   การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ
ช่างประจ าเคร่ืองตัดถุงเล็ก ชาย 20 - 35 ปวช. ข้ึนไป 1   - สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

38 เจ้าหน้าท่ี IT ช/ญ 18 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.เอ็ม.อี.นิคคิโซ  (0245537000014)
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10  - 74 ม.22 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว  จ.ฉช

เบอร์โทรศัพท์  038-592148-50
ประเภทกิจการ  การขายส่งและขายปลีก
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

39 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
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ล ำดบั ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้

40 ซ่อมบ ารุงวิศวกร ชาย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.เหรียญไทย อินเตอร์พลาส (0115532003776)

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - 131 ม.9 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท์  038989085
ประเภทกิจการ  ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

41 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

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

43 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

44 พนักงานติดรถส่งของ ชาย 22 - 40 ม.3 ข้ึนไป 2  - บจก.เดอะแพคเกจจ้ิง (0105539043927)
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10  - 37/1 ม.19  ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
ช่างประจ าแผนก ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 9 จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-834021-5
ประเภทกิจการ   การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

45 Engineer ชาย 25 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.นาดากะ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) (0245554000108)

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
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