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ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้
1 เจ้าหน้าที ่QC/QA ช/ญ 20 - 45 ปวส. - ป.ตรี 20  - บริษัท  วนิดา ฟู้ดส์  จํากัด 0105558073291

ช่างเคร่ืองเย็น ชาย 20 - 45 ปวช.- ป.ตรี 20 180 ม.5 ต.เมืองใหม่  อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 45 ป.4 ขึ้นไป 1,500  - เบอร์โทรศัพท ์ 038-090605

พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 20 - 45 ป.4 ขึ้นไป 50  - ประเภทกิจการ ชําแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์

พนักงานขบัรถโฟคลิฟท์ ชาย 20 - 45 ป.4 ขึ้นไป 4  -
เจ้าหน้าที่ จป.วชิาชีพ ช/ญ 20 - 45 ป.ตรี 2  -

2 เจ้าหน้าที่ STORE หญิง 23 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1 13,000 บ/ด บริษัท  ไทย ชิน ฟู เอนเตอร์ไพรส์  จํากัด 0105535108173

บริหารธรุกิจ 8/1 ม.10 ต.บางขวญั  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท ์ 086-3556820
ประเภทกิจการ    ผลิตภณัฑ์พลาสติก

3 Guest Relations Officer หญิง 25 - 35 ป.ตรี 1  - บริษัท  บางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทร่ี คลับ จาํกัด 0105530030571

พนกังานจําหนา่ยอปุกรณ์กอล์ฟ หญิง 25 - 35 ป.ตรี 1  - 49 ม.2 ต.แสนภดูาษ  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานการตลาด หญิง 25 - 35 ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 038-500-500 ต่อ 121

หวัหน้าและพนักงานซุ้มน้ํา หญิง 25 - 35 ม.6 ขึ้นไป 1  - ประเภทกิจการ  ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

พนักงานรักษาความสะอาด หญิง 25 - 40 ม.3 ขึ้นไป 1  -
4 เจา้หน้าที ่Sale ช/ญ 35 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - บริษทั  ซี.เอน็.ไอ.เอน็จเินยีร่ิง ซัพพลาย  จํากดั 0105534054667

หวัหน้าแผนกผลิต ชาย 28 ขึ้นไป ปวส. - ป.ตรี 7  - 8/9 ม.15 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

หวัหน้าส่วนผลิต ชาย 28 ขึ้นไป ปวส. - ป.ตรี 2  - เบอร์โทรศัพท ์ 089-9364749

วศิวกร Costing ช/ญ 28 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  ปั้มขึ้นรูปโลหะ

5 วศิวกร ช/ญ 22 - 35 ป.ตรี 4  - บริษัท  โซคอนเอน็จเินียร่ิง  จํากดั 0105524019375

ช่างสี ชาย 23 - 35 ปวส. - ป.ตรี 10  - 65 ม.4 ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างเขียนแบบ ช/ญ 23 - 35 ปวส. - ป.ตรี 4  - เบอร์โทรศัพท ์ 064-0963580

ผู้ช่วยวศิวกร ช/ญ 22 - 35 ปวส. - ป.ตรี 4  - ประเภทกิจการ  แปรรูปเหล็ก

ช่างเชื่อม ชาย 22 - 35 ปวส. ขึ้นไป 20  -
พนักงานขับรถเทเลอร์ ชาย 22 - 35 ไม่จํากัดวฒิุ 2  -
พนักงานขับรถกะบะ ชาย 22 - 35 ไม่จํากัดวฒิุ 2  -

6 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 ขึ้นไป ไม่จํากัด 5  - บริษัท  สหมิตรเคร่ืองกล  จํากัด (มหาชน) 0107537002664

152,155 ม.14 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทรศัพท ์ 081-5831010
ประเภทกิจการ  ซ้ือมาขายไป

7 ช่างไฟฟ้า ชาย 18 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 2  - บริษัท ทาวน์แอนด์คันทร่ีสปอร์ตคลับ จํากัด 0105533042911

ช่างยนต์ ชาย 18 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 2  - 88 ม.1 ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างซ่อมบํารุง ชาย 18 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 2  - เบอร์โทรศัพท ์ 038-562723

ประเภทกิจการ  สนามกอล์ฟ

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที ่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา  Tel : 0-3851-4842   เพือ่ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้
8 เจ้าหน้าที่ประสานงาน ช/ญ 22 ขึ้นไป ปวส. - ป.ตรี 1  - บริษัท  ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 0107538000533

72/33-34  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 065-7290424
ประเภทกิจการ  ประกันวนิาศภยั

9 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 - 57 ป.6 2 330 บริษัท  ไวท์ เครน จํากัด 0245561003460
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 50 ป.6 1 330 11/7 ม.21 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ําเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทรศัพท ์ 086-3344658
ประเภทกิจการ - จําหน่ายพันธ์ไม้ พันธ์ไม้น้ํา พันธ์ปลา และปลาสวยงามทกุชนิด

10 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10  - บริษัท  ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์ จํากัด  (มหาชน) 0107538000622

เจา้หน้าที ่Graphic Design ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวส. - ป.ตรี 1  - 14/8 ม.12 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

พนักงาน QC พิมพ์ ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 038-532-000 ประเภทกจิการ  ส่ิงพิมพ์

11 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 21 - 40 ป.6 ขึ้นไป 10  - บริษัท โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด 0245554001961

1/28 หมูท่ี ่5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (นิคมอุตฯ TFD)

เบอร์โทรศัพท ์ 094-4107545
ประเภทกิจการ  ส่ิงพิมพ์

12 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ไม่จํากัดวฒิุ 10  - บริษทั  ไพโอเนยีอนิดัสเทรียล  จํากดั 0105528039907

ต.บางววั อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 038-562888 ต่อ 112,114
ประเภทกิจการ  ผลิตภณัฑ์พลาสติก

13 Test/Product Engineer ชาย 25 ขึ้นไป ป.ตรี (อิเล็ค/ไฟฟ้า) 1  - บริษัท  ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด
Probe Engineer ชาย 25 ขึ้นไป ป.ตรี (อิเล็ค/ไฟฟ้า) 1  - 14 ม.1 ต.วงัตะเคียน  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
Process Engineer ชาย 25 ขึ้นไป ป.ตรี (วิศวกร)ทุกสาขา 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 038-857119-45

QA Engineer ชาย 25 ขึ้นไป ป.ตรี (อิเล็ค/ไฟฟ้า) 1  - ประเภทกิจการ  อิเล็กทรอนิกส์

14 เจ้าหน้าที่ จป. ชาย 21 - 35 ป.ตรี 1  - บริษัท  ซีเอชแมนูแฟคเจอร่ิง จํากดั 0105526050504

111 ม.6  ต.แหลมประดู่  อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทรศัพท ์ 038-088381-3
ประเภทกิจการ  ผลิตและรับจ้างงานฉีดพลาสติก

15 พ่อบ้านดูแลสวน ชาย 35 - 50 ม.3 ขึ้นไป 1  - บริษัท  นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)  จาํกัด 0245554000108

Store Operator ชาย 24 - 30 ม.3 ขึ้นไป 1  - 8/5 ม.7 ต.หนองจอก  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานคุมเคร่ืองจักร ช/ญ 20 - 30 ม.3 ขึ้นไป 16 เบอร์โทรศัพท ์ 038-578736-8

ประเภทกจิการ  ผลิตภณัฑ์โลหะและชิ้นส่วนโลหะยานยนต์

16 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั ช/ญ 25 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 6  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซี.บ.ีเพนท์  0243538000172
เจ้าหน้าที่ ช่าง JIG ชาย 25 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1  - 52/2 ม.21 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ําเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทรศัพท์  038-845304
ประเภทกิจการ  การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที ่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา  Tel : 0-3851-4842   เพือ่ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้
17 เจ้าหน้าที่ จป.วชิาชีพ ชาย 24 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - บริษัท  ออโต้ เมททอล พาร์ท จํากัด 0245550000502

10/3 ม.5 ต.ทา่สะอ้าน  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทรศัพท ์ 038-577901
ประเภทกิจการ  ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

18 เจา้หน้าทีเ่ร่งรัด หนี้สิน ช/ญ 20 - 30 ม.6 - ป.ตรี 20 9,900 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส  จาํกัด 0107555000074

371/4-5  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 091-0903339
ประเภทกิจการ  บริหารหนี้สิน

19 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 40 ม.3 ขึ้นไป 20  - บริษัท สยามเดคคอเรทีฟเซอร์เฟซ  จํากัด 0245563000140

40/2 ม.5 ถ.เกษมราษฎร์พฒันา ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 088-8090809
ประเภทกิจการ  หินเทียม

20 วศิวกร ชาย 22 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - บริษัท  โปร แมชชีน จํากัด 0245561001149
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 22 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 1  - ต.หอมศีล  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2  - เบอร์โทรศัพท ์ 081-1515230

แม่บ้าน หญิง 25 ขึ้นไป ไม่จํากัดวฒิุ 1  - ประเภทกิจการ  ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกล

21 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10  - บริษัท  เค.เค.โกลฟ (ประเทศไทย)  จํากัด 0105563180661

ช่างเชื่อม ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 2  - 47/4 ซ.5 ต.คลองประเวศ  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

ช่างไฟฟ้า ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 2  - เบอร์โทรศัพท ์ 089-6100044

ช่างทั่วไป ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 2  - ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายส่ิงของเคร่ืองใช้

แม่บ้าน หญิง 25 ขึ้นไป ไม่จํากัดวฒิุ 1  - ด้านสุขอนามัยทางการแพทย์ที่ทําจากยาง เช่น ถุงมือยางธรรมชาติ

22 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 40 ม.3 ขึ้นไป 10  - บริษทั  รอยลั ชาร์ปเพนนิ่ง จํากัด 0105561104119

279 หมู่ที่ 8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 096-8878249
ประเภทกิจการ ผลิตใบเล่ือยวงเดือน และใบเล่ือยต่างๆ ทุกชนิด

23 พนักงานคุมเคร่ืองจักร ชาย 22 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 12  - บริษัท  ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลด้ิงส์  จํากัด 0105475000033

( มีประสบการณ์ ) ทุกสาขา 181 ม.7 กม.10 ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 038-500135
ประเภทกิจการ ผลิตไอศกรีมผลิตสบูแ่ละเคมีภณัฑ์

24 หัวหน้าแผนกบัญชี ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี 1 - บริษัท  เบสท-์แพคคอนกรีต (2)  จํากดั 0315554000069

SITE ENGINEER ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี 1 - 299 ม.8 ต.แปลงยาว  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่ QC/QA ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี 1 - เบอร์โทรศัพท ์ 083-6991926

เจา้หน้าที่บุคคลฝึกอบรม ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี 1 - ประเภทกิจการ    ผลิตคอนกรีตอัดแรง

เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี 1 -
เจา้หน้าที่ธุรการคลังสินค้า ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี 1 -

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที ่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา  Tel : 0-3851-4842   เพือ่ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้
24 ช่างเคร่ืองจักรและช่างไฟฟ้า ช/ญ 25 - 45 ปวช. - ปวส. 1 - บริษัท  เบสท-์แพคคอนกรีต (2)  จํากดั 0315554000069

ช่างยนต์และช่างเชื่อม ช/ญ 25 - 45 ปวช. - ปวส. 1 - 299 ม.8 ต.แปลงยาว  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานแพล้นปูน ช/ญ 25 - 45 ม.3 ขึ้นไป 1 - เบอร์โทรศัพท ์ 083-6991926

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 25 - 45 ม.3 ขึ้นไป 1 - ประเภทกิจการ    ผลิตคอนกรีตอัดแรง

พนักงานโหลดสินค้า ช/ญ 25 - 45 ม.3 ขึ้นไป 1 -
25 พนักงาน รปภ. ช/ญ 18 - 55 ป.6 ขึ้นไป 5  - บริษัท  รักษาความปลอดภัย พซีีเอส และฟาซิลิต้ี เซอร์วิสเซส  จํากดั 0105532096774

แม่บ้าน หญิง 18 - 55 ไม่จํากัดวฒิุ 1  - 33/23 ม.3 ต.ลาดขวาง  อ.บ้านโพธิ ์จ.ฉะเชิงเทรา  

พ่อบ้าน ชาย 18 - 55 ไม่จํากัดวฒิุ 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 088-4227180

คนสวน ชาย 18 - 55 ไม่จํากัดวฒิุ 1  - ประเภทกิจการ บริการทําความสะอาดทั่วไปและรักษาความปลอดภัย

26 เจ้าหน้าที่ STORE หญิง 23 - 35 ปวส. ขึ้นไป 1  - บริษทั  ไทย ชิน ฟเูอนเตอร์ไพรส์  จํากดั 0105535108773

8/1  ม.10  ต.บางขวญั  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 086-3556820
ประเภทกิจการ  ผลิตภณัฑ์พลาสติก

27 แม่บ้าน หญิง 30 - 45 ไม่จํากัดวฒิุ 2  - นายพงศ์ธร  รุ่งโรจน์วริิยะ
ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 081-6842369

28 ช่างซ่อมบํารุง ชาย 21 - 35 ปวส. ขึ้นไป 2  - บริษัท  เลนโซ่ วลี  จํากัด 0105533085318
พนักงาน QC ชาย 21 - 35 ปวส. ขึ้นไป 1  - 100 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานคุมเคร่ืองจักร ชาย 21 - 35 ปวส. ขึ้นไป 2  - เบอร์โทรศัพท ์ 038-570250-3

ประเภทกจิการ  การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

29 ผู้จัดการแผนกผลิต ช/ญ 25 - 38 ป.ตรี วศบ.อุตสาหการ 5  - บริษัท  เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค  จํากัด 0245546000609

ช่างเทคนิคประจําเคร่ืองจักร ช/ญ 18 - 35 ปวช. - ป.ตรี 15  - 99 ม.2 ต.คลองนครเนือ่งเขต  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

วศิวกร ชาย 25 - 38 ป.ตรี 5 เบอร์โทรศัพท ์ 038-579660

พนักงานขายในประเทศ หญิง 18 - 35 ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ประสาน

พนกังานขายต่างประเทศ หญิง 18 - 35 ป.ตรี อังกฤษ 1  -
31 พนกังานฝ่ายผลิต/ธุรการ หญิง 18 - 35 ม.6 ขึ้นไป 1  - บริษัท  ซีเอ็นพี พลาสติกอุตสาหกรรม  จํากัด 0105554101088

33/3 ม.18  ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ําเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 

เบอร์โทรศัพท ์ 065-5120303
ประเภทกิจการ  ผลิตรางน้ําฝนไวนิล

32 เจ้าหน้าที่บัญชี หญิง 25 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - ห้างหุ้นส่วนจํากดั ก.ทวีทรัพยค้์าวัสดุ 0243538000679

พนักงานขาย ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 2  - 29 ม.2 ต.บางน้ําเปร้ียว  อ.บางน้ําเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทรศัพท ์ 065-8289515
ประเภทกิจการ  ค้าวสัดุก่อสร้าง

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที ่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา  Tel : 0-3851-4842   เพือ่ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้
33 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 50 ป.4 ขึ้นไป 40 330 โรงงานเส้นหมี่ ตราพระอาทติย ์(นายบญุรักษ์ พัฒนยนิดี) 3249800048114

ช่างซ่อมบํารุง ชาย 18 - 50 ป.4 ขึ้นไป 2 400 5/1 ม.9 ต.ปากน้ํา  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขับรถ ชาย 18 - 50 ป.4 ขึ้นไป 5 400 เบอร์โทรศัพท ์ 062-8969156 , 08-92041277

ผู้ควบคุมหม้อไอน้ํา ชาย 18 - 50 ป.4 ขึ้นไป 4 400 ประเภทกิจการ  ผลิตและจําหน่ายเส้นหมี ่,เส้นก๋วยเต๋ียว,บะหมีเ่หลือง

เสมียน หญิง 18 - 50 ป.4 ขึ้นไป 4 330
34 พนักงานประจําร้าน ชาย 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 9,900 บริษัท  เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม  จํากดั สาขาฉะเชิงเทรา 0105516006448 

Betagro Shop 10/30 ถ.ศรีโสธรตัดใหม ่ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 037-452068
ประเภทกิจการ  ร้านขายปลีกเนือ้สัตวแ์ละผลิตภัณฑ์เนือ้สัตว์

35 เจา้หน้าที่ขายและตลาด หญิง 25 - 35 ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวขอ้ง 2  - บริษัท  ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ปทท) จํากัด 0245542000477

เจ้าหน้าที่สโตร์ ช/ญ 25 - 35 ปวส. ขึ้นไป บัญชี 1 - 102 ม.3 ต.แสนภดูาษ  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 038-577070
ประเภทกจิการ  เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองทําความเย็น

36 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ไม่จํากัดวฒิุ 10 330 บ/ว บริษัท  บางคล้าพัฒนา  จํากัด 0245550000332
163/1 ม.1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 089-5424172
ประเภทกิจการ  ชําแหละสุกร

37 ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 2  - บริษทั  ไทยโปรดัดท ์เปเปอร์มิลล์  จํากัด 0105531063686

เจ้าหน้าที่บัญชี หญิง 20 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1  - 70/1 ม.7 ต.คลองนครเนือ่งเขต อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ขึ้นไป ไม่จํากัดวฒิุ 10 330 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์ 038-593060
ประเภทกิจการ  ผลิตและจําหน่ายกระดาษ

38 ช่างต้นกาํลัง ชาย 21 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 2  - บริษัท  เอฟ.ซี.พ.ี  จํากัด 0115539002911
พนักงานประจาํระบบบําบัดน้ํา ชาย 18 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 1  - 45 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานดูแลสวน ชาย 35 ขึ้นไป ป.4 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 095-2084241

ประเภทกิจการ  ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

39 วศิวกรซ่อมบํารุง ชาย 28 - 35 ป.ตรี  -  - บริษทั เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จํากัด 0105530048462

78 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 038-570001
ประเภทกิจการ  ให้บริการระบบสาธารณูปโภค

40 พนักงานขบัรถโฟรคลิฟท์ ช/ญ 25 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 20  - บริษัท  คาราบาวตะวันแดง  จํากดั 0105544081165

ช่างซ่อมบํารุง ชาย 22 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 10  - 88/2,88/3 ม.2 ถ.พิมพาวาส-แสนภดูาษ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 086-3447094
ประเภทกจิการ ผลิตและจําหน่ายเคร่ืองด่ืม น้ําด่ืมทุกประเภท

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที ่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา  Tel : 0-3851-4842   เพือ่ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้
41 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ไม่จํากัด 50 350 - 370 บริษทั  เอนเนอร์บลอค (ไทยแลนด์)  จํากดั 0105564010247

33/75 ม.2 ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 098-6099368
ประเภทกิจการ  โรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์

42 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 35 ม.3 ขึ้นไป 10  - บริษัท  อาร์.เจ.ลอนดอนเคมีคอลอินดัสทรีส์ จํากัด 0245537000871

พนักงานคลังสินค้าขบัโฟล์คลิฟท์ ช/ญ 18 - 35 ม.3 ขึ้นไป 1  - 42/4 ม.14 ถ.สุวนิทวงศ์ กม.51 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

พนักงาน (คุมเคร่ือง) ช/ญ 18 - 35 ม.3 ขึ้นไป 5  - เบอร์โทรศัพท ์086-3951505
ประเภทกิจการ จําหน่ายสีและขี้ผ้ึง

43 ช่างเคร่ืองปรับอากาศ ชาย 18 ขึ้นไป ไม่จํากัดวฒิุ 5  - บริษัท  เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จํากัด 0105540097091

237/17-18 ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 038-086157
ประเภทกิจการ  จําหน่าย เคร่ืองปรับอากาศ อะไหล่

44 พนักงานการตลาด หญิง 20 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1  - บริษัท  โตโยต้าวนั  จํากัด 0245558000064
พนักงานขาย ช/ญ 20 - 35 ปวส. - ป.ตรี 10  - 176 ม.13 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 038-500599
ประเภทกิจการ  โชว์รูมรถยนต์ ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้า

45 พนักงานฝ่ายผผลิต ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10 330 บริษัท  จี-เทคคุโตะ อสีเทิร์น จํากดั 0145539000632

829 ม.9 นคิมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี ต .แปลงยาว อ.หวัสําโรง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 038-575914
ประเภทกิจการ  ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

46 เจ้าหน้าที่ จป. ช/ญ 18 - 35 ป.ตรี ขึ้นไป 1  - บริษัท  กมลรุ่งเรือง จํากัด 0245555001566
812/2 ม.9 ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 038-575914
ประเภทกิจการ  งานบริการ

47 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ขึ้นไป 20 ขึ้นไป 20  - บริษทั สยามเดคคอเรทฟีเซอร์เฟซ จํากัด 0245563000140

40/2 ม.5 ถ.เกษมราษฎร์พฒันา ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 088-8090809
ประเภทกิจการ  ผลิตหินเทียมทุกประเภท

48 พนักงานคาร์แคร์และ ชาย 18 - 25 ป.6 ขึ้นไป 3  - ศูนย์เคลือบสีรถยนต์ AUTOGLASSCOAT และ
พ่นกันสนิมรถยนต์ ศูนย์พ่นกันสนิมรถยนต์ AUTO-KOTE

ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 081-9326052
ประเภทกิจการ  ศูนย์เคลือบสีรถยนต์และพน่กันสนิมรถยนต์
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ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้
49 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 21 - 45 ไม่จํากัดวฒิุ 10  - บริษัท  ด๊ักคิง  จํากัด 0245544000482

พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 21 - 45 ไม่จํากัดวฒิุ 5  - 49/3 ม.2 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธิ ์จ.ฉะเชิงเทรา  

แม่บ้าน  หญิง 25 ขึ้นไป ไม่จํากัดวฒิุ 1  - เบอร์โทรศัพท ์085-4395444

จป.วชิาชีพ ชาย 25 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  ผลิตเป็ดสด-แช่แข็ง

สัตวบาล ชาย 25 ขึ้นไป ป.ตรี 1  -
หัวหน้างานสนับสนุน ชาย 25 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 1  -
ระบบบาร์โค้ด

50 พนักงานเทเลเซล ช/ญ 21 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  - บริษัท  ศรีสยามกลการ  จํากัด 0245548001343
พนักงานสโตร์ ช/ญ 21 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  - 16/18 ม.13 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างติดต้ังฟิล์ม ช/ญ 21 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 038-090989

กระจกรถยนต์ ประเภทกิจการ  จําหน่ายส่งอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์

51 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 15  - บริษทั  เพาเวอร์เทค 2004 จํากัด 0105547041032

พนักงานควบคุมคุณภาพ ชาย 20 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10  - 1/11 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานคลังสินค้า ชาย 20 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 15  - เบอร์โทรศัพท ์ 081-9451796

ประเภทกิจการ  ผลิตและจําหน่ายเคร่ืองยนต์

52 พนักงานคลังสินค้า ชาย 20 - 35 ป.6 1  - บริษทั  ผลไม้แปรรูปวรพร  จํากัด 0245538000557

5 ถ.สุวนิทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 038-813444
ประเภทกิจการ  ผลิตจําหน่ายผลไม้กวนอบแห้ง

ผลไม้ดองน้ําตาลทรายและขนมหวานต่างๆ
53 เจ้าหน้าที่บัญชี หญิง 20 - 30 ปวส. ขึ้นไป 2  - โรงแรมเฮฟเวน่ เรียล เอสเตท

พนักงานทําอาหาร ช/ญ 30 - 40 ไม่จํากัดวฒิุ 1  - 259 ม.1 ถ.ฉช.-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ไทย/ยุโรป เบอร์โทรศัพท ์ 080-6330949
ประเภทกิจการ  โรงแรม

54 พนักงาน รปภ. ชาย 26 - 50 ไม่จํากัดวฒิุ 5  - บริษัท ยูทิลิต้ี พลัส จํากัด
ต.หนองแหน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 087-501-7144

ประเภทกิจการ
55 ช่างประจําเคร่ืองจักร ชาย 22 - 40 ปวช. - ปวส. 10 12,300 - 15,800 บริษัท  อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค  จํากัด 0115545009832

ช่างซ่อมบํารุง/UT ชาย 25 - 40 ปวส. ไฟฟ้า/ช่างกล 5  - 88 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
ชา่งซ่อมบํารุงเคร่ืองจกัร ชาย 25 - 40 ปวส. ไฟฟ้า/ช่างกล 4  - เบอร์โทรศัพท ์ 038-571849

วศิวกรซ่อมบํารุง/UT ชาย 25 - 35 ป.ตรี วศิวไฟฟ้า 2 20,000 - 30,000 ประเภทกิจการ  บรรจุภณัฑ์พลาสติก

หวัหนา้แผนกซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร ชาย 35 - 45 ป.ตรี 1  
พ่อบ้าน/แม่บ้าน ช/ญ 18 - 49 ไม่จํากัด 5 330

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที ่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา  Tel : 0-3851-4842   เพือ่ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้
56 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 5  - บริษัท ลิคิโทมิ (ปทท) จํากัด 0105532064571

พนักงานคุมเคร่ืองจักร ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  - 82 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ หญิง 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 083-9887614

พนักงานขับรถโฟล์คคลิฟท์ ช/ญ 20 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1  - ประเภทกิจการ  กล่องบรรจุภณัฑ์

57 เจ้าหน้าที่ชั่งวตัถุดิบ ชาย 20 ขึ้นไป ม.6 5  - บริษัท ยูนีซัน จํากัด 0105499000718
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5  - 39 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 3  - เบอร์โทรศัพท ์ 080-4409364

ช่างยานยนต์ ชาย 20 ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 1  - ประเภทกิจการ ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่วเิคราะห์ยา หญิง 20 ขึ้นไป ม.6 2  - ** ซอยตลาดปองพล มีรถรับ-ส่ง **
เจ้าหน้าที่หน่วยผลิต หญิง 20 ขึ้นไป ม.6 1  -

58 เจ้าหน้าที่ จป. วชิาชีพ ช/ญ 23 - 35 ป.ตรี 1  - บริษทั  ซัน-เออ ิรับเบอร์ (ประเทศไทย)  จํากดั 0115547000395

1/15 ม.5  ต.ท่าสะอา้น  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทรศัพท ์ 038-577239-40
ประเภทกิจการ  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

59 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 - 40 ม.3 10  - บริษัท  ไทยแอโรว ์ จํากัด 0105506002679
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 32 ปวช. ช่างไฟฟ้า/ 10  - 79 ม.4  ต.เสม็ดใต้  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  

อุตสาหกรรม/ยนต์ เบอร์โทรศัพท ์ 038-545111-109

พนักงานช่าง ชาย 18 - 28 ปวส. ช่างไฟฟ้า/ 15  - ประเภทกิจการ  ผลิตสายไฟชุดประกอบรถยนต์

อุตสาหกรรม/ยนต์
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 32 ม.6 10  -
เจ้าหน้าที่สํานักงาน หญิง 18 - 28 ปวส. 10  -

60 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 42 ม.3 ขึ้นไป 330 บ/ว บริษทั  ซันบนี พรีซีชัน่ แมชีน  จํากดั 0105532022002

พนักงาน QC หญิง 18 - 40 ม.3 ขึ้นไป  - 78/18  ม.5  ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์  098-9507412
ประเภทกิจการ  ผลิตจักรเย็บผ้าส่งออก

61 พนักงานขับรถยนต์ ชาย 21 - 45 ป.4 ขึ้นไป 15 15,000 ห้างหุ้นส่วนจํากัดณัฐกิตต์ิฟาร์ม
พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 21 - 45 ป.4 ขึ้นไป 15 ต.บางววั  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 082-332-8771
ประเภทกิจการ  บริการขนส่ง

62 แม่ครัว (อาหารอีสาน) หญิง 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  - นายณัฐกิตต์ิ  ชัยรัฐวชัรสิน
พนักงานบริการ หญิง 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2  - อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานล้างจาน หญิง 18 ขึ้นไป ป.6 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 063-5424915

ประเภทกิจการ  ร้านอาหาร

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที ่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา  Tel : 0-3851-4842   เพือ่ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้
63 ช่างประจําฝ่ายผลิต ชาย 20 ขึ้นไป ปวส. 5  - บริษัท  เอคโค ออโต้พาร์ท  (ไทยแลนด์)  จาํกัด 0245545001172

ช่างกล/ช่างไฟฟ้า 131 ม.2 ต.บางววั  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
อุตสาหกรรม เบอร์โทรศัพท ์ 038-538145-240-241

ประเภทกิจการ   ผลิตและจําหน่ายอะไหล่ยนต์

64 ผจก.แผนกลูกบดิบานพับ ช/ญ 25 - 45 ปวส. ขึ้นไป 1  - บริษัท  ดูโฮม  จํากัด 0107561000196
ผจก.แผนกเคร่ืองเขยีน ช/ญ 25 - 45 ปวส. ขึ้นไป 1  - 88/8 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา

ผจก.แผนกกระเบือ้งและสุขภณัฑ์ ช/ญ 25 - 45 ปวส. ขึ้นไป 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 099-0073606
ประเภทกจิการ จําหนา่ยวัสดุกอ่สร้าง และอปุกรณ์ตกแต่งบา้น

65 เจา้หน้าที่ปรับเคร่ืองฉีด ชาย 20 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 3  - บริษัท  พอนเท็กซ์  (ประเทศไทย)  จํากัด 0245562000022

เจ้าหนา้ที่วางแผนการผลิต ช/ญ 25 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - 71/13,21 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.52 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ CNC/FIT ชาย 22 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 3  - เบอร์โทรศัพท ์ 081-6867315
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 20  - ประเภทกิจการ  ผลิตฉีดชิ้นส่วนพลาสติก
เจ้าหน้าที่การตลาด หญิง 24 ขึ้นไป ป.ตรี 1  -

66 Safety Manager ช/ญ 30 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - บริษทั  แอ๊บ โซลูท แอสเซมบลี จํากัด 0105563069167

Safety Supervisor/Officer ช/ญ 30 ขึ้นไป ป.ตรี 4  - 8/8 ม.1 ต.คลองประเวศ  อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  
Acc&Fin Officer ช/ญ 30 ขึ้นไป ป.ตรี 2  - เบอร์โทรศัพท ์ 066-1151908
IT Administrator ช/ญ 30 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  ผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้า
Chinese Translator ช/ญ 30 ขึ้นไป ป.ตรี 8  -
Electrical/Mechanical ช/ญ 30 ขึ้นไป ป.ตรี 3  -
Technician
Quality Engineer ช/ญ 30 ขึ้นไป ป.ตรี 8  -
Technical Officer ช/ญ 30 ขึ้นไป ป.ตรี 2  -
Aftersales Asst Manager ช/ญ 30 ขึ้นไป ป.ตรี 1  -
Warehouse & Logistic ช/ญ 30 ขึ้นไป ป.ตรี 10  -
Staff
พนักงานปฏิบัติการเชื่อม ชาย 30 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 60  -
พนักงานปฏิบัติการประกอบ ชาย 30 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 60  -
พนักงานปฏบิัติการ ชาย 30 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 80  -
เคลือบและทําสี

67 ช่างเชื่อม ชาย 20 - 35 ป.6 ขึ้นไป 1  - บริษทั ฮารุ ซิสเต็ม ดีเวล็อปเมนต์ (ไทยแลนด์) จํากดั 0105557051251

47/20 ม.1 ต.คลองประเวศ  อ.บ้านโพธิ ์จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท ์ 098-2487593
ประเภทกิจการ  ผลิตออกแบบ ประกอบและติดต้ัง

68 Process Design Staff ชาย 18 - 30 ป.ตรี 1  - บริษัท  ไทย เคียววะ คาโก  จํากัด
Detail Design Staff ชาย 30 - 40 ปวส. ขึ้นไป 2  - 1/17 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าส่วนงานติดต้ัง ชาย 25 - 35 ปวส. ขึ้นไป 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 090-6780150

ประเภทกิจการ  ผลิตและติดต้ัง

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที ่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา  Tel : 0-3851-4842   เพือ่ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้
69 หัวหน้าแผนกบัญชี ช/ญ 30 - 45 ปวส. ขึ้นไป 1  - บริษัท  เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จํากัด

วิศวกรควบคุมการผลิต/ สาขา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าฝ่ายผลิต เบอร์โทรศัพท ์ 083-6991926

SITE ENGINEER ช/ญ 30 - 45 ปวส. ขึ้นไป 1  - ประเภทกิจการ  คอนกรีตอัดแรง

เจ้าหน้าที่ QC ช/ญ 23 - 45 ปวส. ขึ้นไป 1  -
หวัหน้าแผนกคลังสินค้า ช/ญ 30 - 45 ปวส. ขึ้นไป 1  -
หวัหน้าแผนกจัดเตรียม

ธรุการจัดเตรียม
70 Storekeeper ช/ญ 21 - 35 ม.3 ขึ้นไป 1  - บริษัท  ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จํากัด

(สัญญาจ้าง 1 ป)ี นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์ซอย.12
สามารถรถโฟล์คลิฟท์ได้ เบอร์โทรศัพท ์ 038-571551-58 ต่อ 100,103

ประเภทกิจการ  ขนส่ง

71 พนักงาน QC ช/ญ 25 - 40 ปวส.ขึ้นไป 2  - บริษัท  อาซาฮี เทค (ประเทศไทย)  จํากัด
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 40 ม.3 ขึ้นไป 20  - 1/4 ม.4 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานเชื่อม ชาย 20 - 40 ม.3 ขึ้นไป 10  - เบอร์โทรศัพท ์ 081-2051199

พนักงานจัดส่งสินค้า ช/ญ 20 - 40 ม.6 ขึ้นไป 2  - ประเภทกิจการ  ชื้นส่วนเคร่ืองจักรเพื่อการเกษตร

72 พนักงานฝ่ายผลิต/ ช/ญ 18 ขึ้นไป บริษัท  ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส  จํากัด และ
ติดรถส่งของ สหไทย รวมเศษ (พิกดั แยก KFC.บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา

95/59 ม.1 ต.คลองประเวศ  อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉช
เบอร์โทรศัพท ์ 038-088633
ประเภทกิจการ  จําหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือช่าง

73 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 10 360 บริษัท  ทรัพย์ประเสริฐโลหะการ  จํากัด
ช่างเชื่อมอาร์กอน ช/ญ 18 - 45 2  - 1/4 ม.3 ต.หนานแดง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างเคร่ืองพับ ช/ญ 18 - 45 2  - เบอร์โทรศัพท ์ 095-2546514

ประเภทกิจการ  การผลิตปั๊มตระแกรงทุกชนิด

74 หัวหน้าฝ่ายผลิต ชาย 23 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1  - บริษัท  กรวทิย์ เอ็นจิเนียร่ิง  จํากัด
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2  - 99 ม.8  ต.วงัตะเคียน  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานคลังสินค้า ชาย 23 ขึ้นไป ม.6 - ปวช. 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 062-6058787

 - ขับโฟร์ลิฟได้ ประเภทกิจการ
ป.ตรี

การผลิต/เคร่ืองกล

QC TECH ชาย 21 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1  -
ปวส. ขึ้นไป

ไฟฟ้า/เคร่ืองกล

ป.ตรี23 - 45ช/ญ 5  -

ช/ญ 30 - 45 ปวส. ขึ้นไป 1  -

Technicinl

QC Engineer ชาย 21 ขึ้นไป 1  -

ชาย 25 - 40 1  -

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที ่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา  Tel : 0-3851-4842   เพือ่ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
P. 10



ตําแหน่งงานว่างประจําเดือน พฤศจิกายน  2564

ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้
75 หัวหน้างานเบเกอร่ี ช/ญ 25 ขึ้นไป 1  - บริษัท  Makro จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา

พนักงานแคชเชียร์ ช/ญ 18 ขึ้นไป 3  -
พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 18 ขึ้นไป 20  - เบอร์โทรศัพท ์ 081-6418262

ประเภทกิจการ  ค้าส่ง

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที ่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา  Tel : 0-3851-4842   เพือ่ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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