
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนเมษำยน 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้

1 ผู้จัดกำรแผนกผลิต/หวัหน้ำผลิต ช/ญ 25 - 38 ป.ตรี วศบ.อุตสำหกำร 5 30,000 บ/ด บรษัิท  เอส.พี.เอส.อินเตอรเ์ทค จ ำกัด (มหำชน) 0245546000609

ชำ่งเทคนิคประจ ำเครือ่งจกัร ช/ญ 18 - 35 ปวส. - ป.ตรี 20 12,500-14,000 บ/ด 99 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ชำย 18-45 ม.3 ขึน้ไป 4 12,500 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์  038-579660,08-13740487

เจ้ำหน้ำที่ออกแบบ ชำย 25 - 38 ป.ตรี 1  - ประเภทกิจกำร  ผลิตเฟอรนิ์เจอรไ์ม้

พนักงำนขำยออนไลน์ ช/ญ 25 - 38 ป.ตรี 1  -
เจ้ำหน้ำที่ QA ช/ญ 25 - 38 ป.ตรี 1  -

2 ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 19 - 30 ปวส. เครื่องกล 1  - บริษัท  สหวิริยำเพลทมลิ  จ ำกัด (มหำชน) 0105532053625

ชำ่งควบคุมเครื่อง ชำย 19 - 30 ปวส. เครื่องกล/กำรผลิต 1  - 160 ม.14 ต.บำงปะกง  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 19 - 30 ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ/อิเลค็ฯ 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 038-090832-35 ประเภทกิจกำร   เหล็กแผ่นรีดร้อน

3 พนักงำนขบัรถโฟลค์ลฟิท์ ชำย 20 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 3  - บริษัท  เจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค  จ ำกัด 0105556004381

พนักงำนปฏบิตักิำร ชำย 20 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 30  - 99/3 ม.11 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 

ผู้จัดกำรฝ่ำยคลงัสนิค้ำ ชำย 30-35 ป.ตรี 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  062-6460003 , 033-020800

แมบ่ำ้นส ำนักงำน หญงิ 20-35 ป.6 ขึน้ไป 1  - ประเภทกิจกำร  คลังสินค้ำห้องเย็น

เจ้ำหน้ำทีบ่รกิำรลกูค้ำ ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป 2  -
หัวหน้ำแผนกวศิวกรรม ชำย 30 ขึน้ไป ป.ตร ีวศบ. 1  -

4 ชำ่งเทคนิค ชำย 18 ขึน้ไป ปวช. - ปวส. 5  - บริษัท  นิวพลัสนิตติง้ จ ำกัด (มหำชน) 0107537001781

ช่ำงซ่อมบ ำรุง ชำย 18 ขึน้ไป ปวช. - ปวส. 2  - 34 ม.20 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร หญงิ 20 ขึน้ไป ปวช. - ปวส. 2  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-593129

พนักงำน operate หญงิ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 3  - ประเภทกิจกำร  สิง่ทอ, เสือ้ผ้ำสตรี

พนักงำนอบรดี ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 4  -
พนักงำนเย็บ ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10  -
พนักงำนดแูลสวน ชำย 25 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1  -
พนักงำนแม่บำ้น หญงิ 25 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1  -

5 พนักงำนคุมเครื่องจักร ช/ญ 20 - 30 ม.3 ขึน้ไป 10  - บรษัิท  นำดำกะ พรซิีชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกัด 0245554000108 

Store Operator ชำย 24 - 30 ม.3 ขึน้ไป 1  - 8/5 ม.7 ต.หนองจอก  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชงิเทรำ

Leader Production ชำย 22 - 35 ม.6 ขึน้ไป 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-578736

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 23-32 ปวส. 1  - ประเภทกิจกำร  ผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนยำนยนต์
มีรถรับส่ง (แปดริว้,เคหะบ้ำนโพธิ,์บำงแสน,อมตะ,ประเวศ)

6 ชำ่งขดัเงำ หญงิ 20 - 35 ม.6 ขึน้ไป 10  - บริษัท  เท็ก อินดสัตรีส้ ์ จ ำกัด 0115536000160

ชำ่ง EDM หญงิ 20 - 35 ม.6 ขึน้ไป 10  - 108 ม.1 ต.แสนภูดำษ  อ.บ้ำนโพธิ ์ จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์   038-578781-6
ประเภทกิจกำร  ผลติแมพิ่มพ์ และซ่อมแซมแมพิ่มพ์

7 ทีป่รึกษำด้ำนบริกำร (SA) ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 1  - บรษัิท ชนุหลี ยูโรคำร ์จ ำกัด 0245540000267
80/18 ม.2 ต.โสธร  อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอร์โทรศัพท ์ 061-0983663 ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยรถยนตย์ีห่้อฟอร์ด

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี่  สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 1
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8 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี ช/ญ 30 - 40 ป.ตรี 1  - บริษัท  ท ีแอสเซท แอนด ์โฮลดิ้ง จ ำกัด  0245558000471

และกำรเงิน 86/6 ม.1 ต.ท่ำทองหลำง  อ.บำงคล้ำ  จ.ฉะเชิงเทรำ

กุ๊กครวัไทย-ยุโรป ช/ญ 22-45 ป.4 ขึน้ไป 1  - เบอรโ์ทรศัพท์ 038-541445 ตอ่ 412

บำรสิตำ้ ช/ญ 18-25 ม.6 ขึน้ไป 1  - ประเภทกิจกำร  โรงแรม

9 หัวหน้ำแผนกซ่อมบ ำรงุ ชำย 25 ขึน้ไป ป.ตรี เครื่องกลไฟฟ้ำ 1  - บริษัท  ยีเอส ยัวซ่ำ สยำม อินดัสตรีส์  จ ำกัด 0115551005428

หัวหน้ำแผนกบัญชี/กำรเงิน หญงิ 34 ขึน้ไป ป.ตรี 1  - 111 ม.9 ต.หัวส ำโรง  อ.แปลงยำว  จ.ฉะเชงิเทรำ

เจ้ำหน้ำที่บญัชี-เจ้ำหน้ี หญงิ 23 ขึน้ไป ป.ตรี 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-575731-6

เจ้ำหน้ำทีบ่ญัช-ีลูกหน้ี หญงิ 23 ขึน้ไป ป.ตรี 1  - ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้ำ แบตเตอรี่ไฟฟ้ำ

10 พนักงำนฝ่ำยผลติ (เข้ำกะได้) ช/ญ 18 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 10  - บริษัท  ลอยลั ไฮเ่หลยีง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0245542000477

พนักงำนฝ่ำยผลิต (Copper Fitting) ชำย 18 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2  - 102 ม.3 ถ.สิริโสธร ต.แสนภูดำษ  อ.บ้ำนโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนแผนกจัดส่ง ชำย 18 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-577070

พนักงำนชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 18 ขึน้ไป ปวส. 1  - ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยทอ่ทองแดงไร้ตะเข็บ

พนักงำนช่ำงไม้ซ่อมพำเลส ชำย 18 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 1  -
หัวหน้ำทีมโหลดสินค้ำ แผนกจัดส่ง ชำย 18 ขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 1  -

12 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10  - บริษัท  ไพโอเนียอินดัสเตรียล จ ำกัด 0105528039907

ชำ่งเชือ่ม (อำรก์อน,Co2,ไฟฟ้ำ) ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 5  - 102 ม.2 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.41 ต.บำงววั  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งปรบัฉดีพลำสตกิ ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10  - เบอรโ์ทรศัพท์ 038-562888 ตอ่ 112 , 114

เจ้ำหน้ำที่เขียนแบบ Solid Work ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 5  - ประเภทกิจกำร  ผลิตพลำสตกิ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ QA,QC,สโตร์ ช/ญ 19 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10 ***สัมภำษณ์ทรำบผลทันที พรอ้มเริ่มงำน***
แมบ่้ำน ช/ญ 20 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10
พนักงำนขบัรถขนสง่สนิค้ำ ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 5  -

13 พนักงำนบัญชี ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  - หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ท ีเค ซี โปรดักส์  0243556001444

พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  - 5 หมู่ที่ 3 ต.บำงน้ ำเปรี้ยว อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนตรวจสอบ QC ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  084-1146414

โฟร์แมนหน้ำงำนก่อสร้ำง ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  - ประเภทกิจกำร  ผลติสนิค้ำจำกผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

ชำ่งเหล็ก ชำ่งเชือ่ม ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  -
14 พนักงำนจัดซ้ือ ช/ญ 25 - 35 ม.6 ขึน้ไป 1  - บริษัท  ชัยเจริญโฮมโซลูชัน่  จ ำกัด  0245558000145

เจ้ำหน้ำที่ SE ช/ญ 18 ขึน้ไป ปวส. ก่อสรำ้ง 1  - 766 ต.หน้ำเมอืง  อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์  038-090720
ประเภทกิจกำร  ขำยวัสดกุ่อสรำ้ง

15 พนักงำนตรวจสอบสตอ๊ก ช/ญ 21 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2  - บรษัิท  ศรสียำมกลกำร  จ ำกัด 0245548001343

พนักงำนตรวจจ่ำยสินค้ำ ช/ญ 21 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 1  - 20/11-12 ม.8 ต.บำงไผ่ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ ช/ญ 21 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-090989 , 033-5899528 ตอ่ 1711,1712

ช่ำงติดตั้งฟิล์ม (กระจกรถยนต์) ช/ญ 21 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2  - ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยสง่อะไหลแ่ละอุปกรณร์ถยนต์
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16 พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 18 ขึน้ไป ไมจ่ ำกัดวุฒิ 5  - บริษัท  ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ำกัด  0105556055491

28/1 ม.10 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  083-9986823
ประเภทกิจกำร คลังกระจำยสินค้ำบำงปะกง

17 ผู้จัดกำรควบคุมวัตถุดิบ ช/ญ 40 - 48 ป.ตรี 1  - บรษัิท  พิรำป สทำช จ ำกัด 0105526047651
และคลังสินค้ำ สำขำที่เก่ียวขอ้ง 74 ม.22 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  088-2206453
ประเภทกิจกำร แปง้มันส ำปะหลังแปรสภำพกระดำษ

18 เจ้ำหน้ำทึ่บญัช/ีกำรเงิน หญงิ 25 ปี ขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท ยเูนียน ทรำฟฟิค แอนด ์เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด 0105548120548

96 ม.17 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  038-559268-70
ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยวัสดจุรำจร

19 พนักงำนควบคุมเครื่องจักร ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 5  - บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105532064571

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ป.4-ม.6 10  - 82 ม.1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำน QC หญงิ 20-35 ม.3-ปวส. 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  08-3988-7614

พนักงำนขบัรถโฟลค์ลฟิท์ ชำย 18-35 ป.4 ขึน้ไป 1  - ประเภทกิจกำร  ผลิตกล่องกระดำษลูกฟูก

พนักงำนตดิรถ ชำย 20-35 ป.4 ขึน้ไป 1  - มีรถรับส่ง ( สำยฉะเชิงเทรำ,บำงคล้ำ,พนมสำรคำม,

เจ้ำหน้ำที่วำงแผน หญงิ 20-35 ป.ตรี 1  - บำงบ่อสมทุรปรำกำร,บำงนำ )
20 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 21-35 ม.3-ปวส. 20 9900-10450 บ/ด บรษัิท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 0245554001848

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

เบอรโ์ทรศัพท์  098-2627043 , 038-592600 ตอ่ 2406,2403

ประเภทกิจกำร  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (เครือบริษัทฯ มิตซูบิช)ิ

มีรถรับส่ง (สำยบำงน้ ำเปรี้ยว,แปดริ้ว,บำงคล้ำ,หนองจอก,มีนบรุี)

21 ชำ่งเชือ่ม ชำย 18-40 ม.3 ขึน้ไป 20  - บริษัท อำซำฮี เทค (ไทยแลนด์) จ ำกัด 0245547000866

ชำ่งพ่นสี ชำย 18-40 ม.3 ขึน้ไป 20  - 1/4 ม.4 ต.ดอนทรำย อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-40 ม.3 ขึน้ไป 30  - เบอรโ์ทรศัพท์  081-2051199

พนักงำน QA/QC ชำย 18-40 ม.3 ขึน้ไป 10  - ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำย น ำเข้ำ-ส่งออกอุปกรณ์อะไหล่รถขุดและเครื่องกล

มีรถตูร้ับส่ง (สำยสนำมชัย,แปลงยำว,พนมสำรคำม

บำงคล้ำ,โคกปีบ,บำงน้ ำเปรี้ยว,พนัสนิคม)

22 พนักงำนขับรถ+เด็กติดรถ ช/ญ 25-50 ป.6 ขึน้ไป 10  - บริษัท เอ.พี.ทรำนสปอร์ต เซ็นเตอร์ จ ำกัด 0245550000031

1/4 ม.4 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์  089-8323978 (นัท)
ประเภทกิจกำร  ขนส่งทำงบก โดยยำนพำหนะ
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนเมษำยน 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
23 ผู้ช่วยผู้จัดกำรแผนกบญัชี ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 1 12,000-17,000 บ/ด บริษัท ชัยโสภณ ฟำร์มมิง่ จ ำกัด 0245561001301

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

เบอรโ์ทรศัพท์  090-5959455 (คุณเจี๊ยบ)
ประเภทกิจกำร  เพำะเลีย้งกุ้ง

24 เจ้ำหน้ำที่บัญชลีูกหน้ี ช/ญ 18-35 ป.ตร ีบัญชี 1  - บรษัิท  ดัก๊คิง  จ ำกัด  0245544000482
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-45 ป.4 ขึน้ไป 20  - 49/3 ม.3 ต.ดอนทรำย  อ.บ้ำนโพธิ ์จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 20-45 ป.4 ขึน้ไป 10  - เบอรโ์ทรศัพท์  085-4395444

เจ้ำหน้ำที่สื่อสำรองค์กร ช/ญ 20-45 ป.ตร ีนิเทศฯ 1  - ประเภทกิจกำร  แปรรปูเป็ด

เจ้ำหน้ำที่สัตวบำล ช/ญ 20-45 ป.ตร ีสัตวศำสตร์ 1  -
(ประจ ำฟำร์มพ่อแม่พันธ์)

เจ้ำหน้ำที่ขำย (Sale Executive) ช/ญ 20-45 ป.ตร ีกำรเงิน,บัญชี 1  -

25 พนักงำนประจ ำรำ้น ชำย 20-35 ม.3 ขึน้ไป 1  - บริษัท  เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม  จ ำกัด สำขำฉะเชิงเทรำ 0105516006448

พนักงำนปฏิบัตกิำรคลงัสนิค้ำ ชำย 20-35 ม.3-ปวส. 3  - 10/30 ถ.ศรโีสธรตดัใหม ่ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

ผู้แทนขำย ชำย 22-30 ป.ตร ีตลำด/ขำย 3 เบอรโ์ทรศัพท์  037-452665 , 080-0454052

(ปฏบิตังิำน : ฉะเชงิเทรำ , ประเภทกิจกำร  ร้ำนขำยปลีกเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์

นครนำยก , ปรำจนีบรุี )

26 Production Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 20  - บริษัท อมิตำ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105561193995

Manufacturing Execution System Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 6  - **** บริษัทในกลุม่ บริษัทพลังงำนบริสุทธิ์ ****
Equipment Development Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 10  - 88/9 ม.7 ต.เขำดนิ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
Equipment Maintenance Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 10  - เบอรโ์ทรศัพท์  097-2589788

Facility Maintenance Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 10  - ประเภทกิจกำร  ผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้ำ

Process Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 10  -
Operation Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 10  -
QE Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 4  -
QC Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 4  -
Warehouse Supervisor ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 4  -
IT Support ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 2  -
Chinese Translator ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 8  -
ชำ่งเทคนิค ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 70  -

27 พนักงำนขบัรถ ชำย 30-40 ป.6 ขึน้ไป 1  - บริษัท ทรีไบรท แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด ์ซัพพลำย จ ำกัด 0245548000398

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-35 ม.3 ขึน้ไป 20  - 7 ม.2 ถ.ฉะเชงิเทรำ-พนัสนิคม ต.หนองบวั อ.บำ้นโพธิ ์จ.ฉะเชงิเทรำ

เสมยีน หญงิ 22-35 ป.ตรี 1  - เบอรโ์ทรศัพท์ 08-1945-0822
ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
28 เจ้ำหน้ำที่แผนกรับรองคุณภำพ ชำย 18-35 ปวส. 1  - บริษัท อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จ ำกัด 0105531076303

พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ ชำย 30-45 ม.6 ขึน้ไป 1  - 33/3 ม.21 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

(รถบรรทุก 6 ล้อ) เบอรโ์ทรศัพท ์038-593062 ต่อ 2104 (คุณจิรนันท)์

ประเภทกิจกำร ผลิตคอมเพรสเซอร์
มีรถรับส่ง  หวัไทร,บำงคล้ำ,สนำมชัยเขต,องครักษ์,

คลอง12,15,16,บำ้นโพธิ์-โสธร,บำงน้ ำเปรีย้ว,โคกปบี,

บ้ำนสรำ้ง,ดอนทอง,กรงุเทพฯ,เขำหินซ้อน
29 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 22-40 ม.3-ปวส. 5 9,900 บ/ด บริษัท ฮโิรโอกะ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0105553111730

พนักงำนเชือ่ม ชำย 20-35 ม.3-ปวส. 3 9,900 บ/ด 88/8 ม.8 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.วงัตะเคียน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนคุมเครื่อง ชำย 20-35 ม.3-ปวส. 2 เบอรโ์ทรศัพท์ 033-050568-9 (คุณปรนิทร)

(ปั๊มชิน้ส่วนโลหะ) ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์

30 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 22-40 ม.3-ปวส. 5 9,900 บ/ด บรษัิท ไลเน็กซ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (ปทท) จ ำกัด 0115539009168 

(ในกลุม่บรษัิท ISUZU)  นิคมเกตเวย์ฯ
214 ม.7 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 082-0124149 (แผนกบุคคล)

ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์
31 ชำ่งเทคนิค ชำย 18-30 ปวช.-ปวส. ช่ำงยนต,์ไฟฟ้ำ,ช่ำงกล 10 12,000 บ/ด บรษัิท ล.ไลท์ติง้กลำส จ ำกัด 0105532043077

ชำ่งควบคุมเครื่อง ชำย 18-30 ม.6 ขึน้ไป 10 10,000 บ/ด 71/9 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.52 ต.ท่ำข้ำม อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำน QA หญงิ 18-30 ม.6 ขึน้ไป 5 10,000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์ 038-828513-8 ตอ่ 148 , 149
ประเภทกิจกำร ผลิตหลอดแก้ว

32 ชำ่งยำนยนต์ ชำย 18-35 ม.3-ปวส. 5  - บรษัิท  ยูนีซัน  จ ำกัด 0105499000718
มีรถรับส่ง  ตำมเส้นทำง 34 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมอืง จ.เชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  080-4409364
ประเภทกิจกำร  ผลิตยำแผนปัจจุบัน

33 หัวหน้ำแผนกซ่อมบ ำรงุ ชำย 28-35 ป.ตรี เครื่องกลไฟฟ้ำ 1  - บริษัท ยเีอส ยวัซ่ำ สยำม อินดสัตรีส์ จ ำกัด 0115551005428

หัวหน้ำแผนกบัญชี-กำรเงิน หญงิ 34-40 ป.ตร ีบัญชี 1  - 111 ม.9 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ
เจ้ำหน้ำทีบ่ญัชี (เจ้ำหน้ี) หญงิ 23-35 ป.ตร ีบัญชี 1  - เบอรโ์ทรศัพท์ 038-575731-6

เจ้ำหน้ำที่บัญชี (ลูกหน้ี) หญงิ 23-35 ป.ตร ีบัญชี 1  - ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยแบตเตอรีร่ถยกไฟฟ้ำ แบตเตอรีไ่ฟฟ้ำ

34 พนักงำนฝ่ำยนผลิต ช/ญ 18-35 ป.4 ขึน้ไป 20 330 บ/ว บริษัท สุวรรณกิจ แพคเกจจิ้ง จ ำกัด 0105550051264

ชำ่งเทคนิค ช/ญ 18-35 ม.6-ปวส. 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 34/7 ม.20 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท ์038-593068-9 , 08-0821-7318

เจำ้หน้ำทีต่รวจสอบคุณภำพ ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 10 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษลูกฟูก

เจ้ำหน้ำที่วำงแผน ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนเมษำยน 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
35 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ป.4 ขึน้ไป 10  - บริษัท ศิริเอกลกัษณ ์อุตสำหกรรม จ ำกัด 0105554087620

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 18-35 ปวช. ขึน้ไป 1  - 2/2 ม.2 ต.หนองบัว อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำน (ฝำยวิศวกรรม) ชำย 18-35 ปวช. ขึน้ไป 3  - เบอรโ์ทรศัพท์ 089-9854866 (ฝ่ำยบุคคล)

พนักงำน QA/QC ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 5  - ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถทำงกำรเกษตรและอ่ืนๆ

พนักงำนแพ็คก้ิง ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 1  - ** บรษัิทไมม่รีถรบั-ส่ง **
พนักงำนสโตร์ ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 5  -
พนักงำนฝ่ำย IT Support ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 1  -
พนักงำนออกไป Support ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 1  -
งำนประจ ำบริษัทของลูกค้ำ

36 พนักงำน QC ช/ญ 25-35 ม.3 ขึน้ไป 1  - บริษัท ลองเวล คอมพำนี (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0245562000537

81 หมูท่ี่ 2 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์  092-6855989 (ฝ่ำยบุคคล)
ประเภทกิจกำร ผลิตสำยไฟ สำยเคเบิ้ล

37 พนักงำน QC LINE ช/ญ 18-35 ม.3 2 330 บ/ว บรษัิท วินเบสท์ อินดัสเทรี่ยล (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0105533133011

พนักงำน QA Staff ช/ญ 18-35 ปวส. ขึน้ไป 3 ตำมประสบกำรณ์ 87 ม.1 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนรำยวัน ช/ญ 18-35 ป.6 ขึน้ไป 10 330 บ/ว เบอรโ์ทรศัพท์  038-570083-5

Sale (ตำ่งจังหวัด) ช/ญ 28-35 ป.ตรี 2 ตำมประสบกำรณ์ ประเภทกิจกำร ผลิตภณัฑ์พลำสติกเครื่องมือแพทย์

ภำคกลำง - ภำคเหนือ ช/ญ มีรถรับสง่  คลองสวน,วดัพิมพำ - นำครำช ,บำงววั - บำงพลน้ีอย

เจ้ำหน้ำที่ Shipping หญงิ 25-35 ป.ตรี 1 ตำมประสบกำรณ์ *** ทุกต ำแหน่ง รบัดว่นมำก!!!!!! ***

38 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 25-35 ปวช. คอมฯ 1 330 บ/ว บริษัท มำลโูก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0115543005660

154 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  08-65477878
ประเภทกิจกำร พิมพ์สติก๊เกอร์ ลำเบลและเนมเพลท

39 ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 20-35 ปวช. ขึน้ไป 3 ตำมตกลง บรษัิท ชำลี เอสพีซี จ ำกัด 0105548004297
** ผ่ำนกำรอบรมจำก 62 ม.3 ต.หนองตนีนก อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เบอรโ์ทรศัพท์  038-588655-656

สำขำชำ่งไฟฟ้ำภำยในอำคำร ประเภทกิจกำร ผลิตปุ๋ยเคมี

40 พนักงำนบรรจุก๊ำซ ช/ญ 18-45 ป.6 ขึน้ไป 10 350 บ/ว บรษัิท สยำมแก๊สแอนดป์โิตรเคมคัีล จ ำกัด (มหำชน) 0107548000650

พนักงำนปฏบิตักิำรซ่อมสี ช/ญ 18-45 ป.6 ขึน้ไป 10 350 บ/ว 30/2 ม.11 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-45 ป.6 ขึน้ไป 10 350 บ/ว เบอรโ์ทรศัพท์  085-4883134

พนักงำนขับรถถังเวยีน ชำย 18-45 ป.6 ขึน้ไป 5 11000-12000 บ/ด ประเภทกิจกำร  สนับสนุนกำรขุดเจำะน้ ำมันดบิและก๊ำซธรรมชำติ
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41 QC Technician ชำย 20-40 ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง บริษัท โพลีไทพ์ เอเซีย แปซิฟิค จ ำกัด 0105549000309

ชำ่งประกอบ ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 3 ตำมตกลง 77 ม.9 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์  038-989045-50 , 081-9830149

ชำ่งสี ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร  ผลิตเครื่องจักรส ำหรับอุตสำหกรรมกำรพิมพ์

*** มรีถรบั-ส่ง ***
42 เจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำส ำนักงำน ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 5  - บรษัิท ไดอิช ิแพคเกจจิ้ง จ ำกัด 0105535024561

พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 5  - 139 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนประกันคุณภำพ QA ช/ญ 18-35 ม.6-ปวส. 5  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-545888 , 062-6044712

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 5  - ประเภทกิจกำร  ผลิตบรรจุภณัฑ์พลำสติกชนิดอ่อน

มรีถรบั-ส่ง บำงนำ-บำงวัว-บำงบ่อ-เคหะ

*** สมคัร---สัมภำษณ-์--เริ่มงำนทันที ***
43 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-40 ป.6 ขึน้ไป 30 340 บ/ว บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลำส จ ำกัด 0105538143570

พนักงำนควบคุมเครื่องจักร ชำย 18-41 ม.3 20 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 28/10 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ช/ญ 18-42 ม.3 20 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอรโ์ทรศัพท์ 092-2232041 (คุณรสสุคนธ)์

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 18-43 ปวช.-ปวส. เครื่องกล,ไฟฟ้ำ 3 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร แปรรปูกระจก

พนักงำนตำมงำน ช/ญ 18-44 ม.3 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

พนักงำนค ำนวณกระจก ชำย 18-45 ม.6 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

44 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงนิ ช/ญ 30-35 ป.ตรี 1  - บริษัท ทำวแอนด์คันทรีสปอร์ตคลับ จ ำกัด 0105533042911

พนักงำนแผนกปฏิบัติกำรกอล์ฟ ช/ญ 20-35 ม.6 ขึน้ไป 1  - 88 ม.1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.35.5 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 1  - เบอรโ์ทรศัพท์ 038-562723

ชำ่งยนต์ ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 1  - ประเภทกิจกำร สนำมกอล์ฟ

พนักงำนสนำม ช/ญ 20-35 ม.3 ขึน้ไป 5  -
แค๊ดดี้ หญงิ 20-35 ม.3 ขึน้ไป 20  -

45 เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ ช/ญ 25-35 ปวส. ขึน้ไป 1 14000 บ/ด บรษัิท เค จี เลิศพันธ์ จ ำกัด 0105544079560
หัวหน้ำงำนฝ่ำยผลิต ชำย 23-35 ปวช. ขึน้ไป 4 ตำมตกลง 168 ม.15 ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ป.6 ขึน้ไป 20 405 บ/ว เบอรโ์ทรศัพท์ 092-2599540 (คุณจันทรำ)

พรอ้มเบีย้ขยัน ประเภทกิจกำร ผลิตชัน้วำงสินค้ำจำกโลหะ

46 เจ้ำหน้ำที่สโตร์ หญงิ 22-35 ปวส. บรหิำรธุรกิจ 1 13000 บ/ด บริษัท ไทย ชิน ฟู เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 0105535108773

8/1 ม.10 ต.บำงขวัญ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 086-3556820
ประเภทกิจกำร ผลิตภณัฑ์พลำสตกิ

** สะดวกเดนิทำงมำท ำงำนเองได ้**
47 เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบุคคล (HR) หญงิ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 2  - บรษัิท พี อำร ์โภคทรพัย์ จ ำกัด 0245561000452

5/5 ม.22 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์ 038-088693 ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำย ชิน้ส่วนหมูสด ไก่สด ปลำสด ฯลฯ
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48 พนักงำนคุมเครื่องจักร (ฝ่ำยผลิต) ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 2  - บริษัท ยนิูลเีวอร์ ไทย โฮลดิ้งส ์จ ำกัด 0105475000033

181 ม.7 ซ.เกตเวย์ซิตีเ้หนือ ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-500185
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำย สินค้ำอุปโภค-บรโิภค (ศูนย์กระจำยสินค้ำ)

มรีถรบั-ส่ง ตัง้แตต่วัเมอืงฉะเชงิเทรำ , บำงคล้ำ

พนมสำรคำม , แปลงยำว และสนำมชยัเขต
49 พนักงำนพ่นสี ช/ญ 18-35 ป.6 ขึน้ไป 1 330 บ/ว ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ซี.บ.ี เพนท์ 0243538000172

แมบ่้ำน ช/ญ 18-35 ป.6 ขึน้ไป 1 330 บ/ว 52/2 ม.21 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ช/ญ 18-35 ป.6 ขึน้ไป 10 330 บ/ว เบอรโ์ทรศัพท์ 038-845304 ตอ่ 119

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ชำย 20-45 ป.6 ขึน้ไป 1 504/ว (สวัสดกิำร) ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์  ** ไม่มีรถรับ-ส่ง **

50 ผู้จัดกำรแผนกเบเกอรี่ ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 1  - บริษัท สยำมแมค็โคร จ ำกัด (มหำชน) 0107537000521

ผู้จดักำรแผนกอำหำรทะเล ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 1  - 21 ต.วังตะเคียน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
หัวหน้ำแผนกเบเกอรี่ ช/ญ 20-35 ปวช. ขึน้ไป 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  033-021040-7 ตอ่ 104

หวัหน้ำแผนกสนิค้ำอุปโภค ช/ญ 20-35 ปวช. ขึน้ไป 1  - ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยสนิค้ำอุปโภคและบริโภค

พนักงำนแผนกอำหำรสด ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 5  -
พนักงำนแผนกสนิค้ำอุปโภค ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 5  -
พนักงำนจัดเรยีงสินค้ำ ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 5  -
แคชเชยีร์ ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 5  -

51 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-40 ม.3 ขึน้ไป 170 364 บ/ว บรษัิท ไทยแอโรว์ จ ำกัด 0105506002679
(สัญญำจ้ำง) 79 ม.4 ถ.ฉช-กบินทร์บุรี ต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  038-545111 ตอ่ 151 , 109
ประเภทกิจกำร  ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยำนยนต์

52 พนักงำนขำย (PC) ช/ญ 20-35 ม.6 ขึน้ไป 5  - บรษัิท วินโดว์ เอเชยี จ ำกัด 0105555046757
*** สถำนที่ท ำงำน *** 187/9 ถ.บำงปะกง-ฉช ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

โฮมโปร (ฉะเชงิเทรำ) เบอรโ์ทรศัพท์  089-9194466
ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยประตู หน้ำต่ำง รัว้

53 Super Visor-QA ช/ญ 25 ขึน้ไป ป.ตรี 1  - บริษัท  เอ็กซ์ตรีม อิเล็คทรอนิคส์ จ ำกัด 0245559001609

ล่ำม ภำษำจีน ช/ญ 23 - 40 ป.ตรี 1  - 51/18 ม.3 ต.ท่ำไข ่ อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรำ
Super Visor-Production ช/ญ 23-35 ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  081-4127971 , 092-2474647

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ป.4 ขึน้ไป 10  - ประเภทกิจกำร ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อิเล็ค

54 ผู้เชีย่วชำญดำ้นงำน บริษัท เอนเนอร์บลอค (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0105564010247

บัญชตีน้ทุน 33/75 ม.2 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ 
เบอรโ์ทรศัพท์  098-6099368 (คุณพล)
ประเภทกิจกำร ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อิเล็ค
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55 พนักงำนท ำควำมสะอำด หญงิ 18-40 ป.4 ขึน้ไป 1  - บรษัิท ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จ ำกัด 0105543065603

*** ดว่น *** 155 หมูท่ี ่5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  038-571551-58 ตอ่ 100,105
ประเภทกิจกำร ขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ
มรีถรบัส่ง ถนนบำงนำ-ตรำด กม.6 - บรษัิทฯ

56 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร-บัญชี หญงิ 20-35 ปวส. บัญชี 2 12,500 บ/ด บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิ้ลทีวี เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 0135557006299

เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ช/ญ 20-35 ม.6 2 12,000 บ/ด 148/1 ถ.มหำจักรพรรดิ ์ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งเทคนิค ชำย 18-35 ม.6 3 13,000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์ 038-814598-9
ประเภทกิจกำร กำรสือ่สำร

57 พนักงำนบัญชี หญงิ 25-30 ปวส. 1 11,000-12,000 บ/ด บริษัท อมรกูลทรำนสปอร์ต จ ำกัด  0245555002481

ยื่นแบบภำษีประจ ำเดือน 29/9 ม.1 ถ.บำงคล้ำ-แปลงยำว ต.ท่ำทองหลำง อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชงิเทรำ

บนัทึกข้อมูลทำงบญัชี เบอรโ์ทรศัพท์ 098-2987881 (คุณศศิประภำ)
ประเภทกิจกำร ขนส่ง

58 พนักงำนขำย ช/ญ 20 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 10 9,900 บรษัิท  โตโยตำ้ฉะเชงิเทรำ ผู้จ ำหน่ำยโตโยตำ้ จ ำกัด 0245519000024

ช่ำงซ่อมตวัถังรถยนต/์สรีถยนต์ ชำย 20 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 10 10,000 98 ต.หน้ำเมอืง  อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรำ
เจ้ำหน้ำที่บัญชี หญงิ 20 ขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 2 10,000 เบอรโ์ทรศัพท์  038-500900 (คุณธรรมรตัน์)

ชำ่งเทคนิค ชำย 20 ขึน้ไป ปวช.-ปวส. ช่ำงยนต์ 8 10,000 ประเภทกิจกำร  ขำยยำนยนต์

พนักงำนขบัรถ ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช.-ปวส. 5 10,000 *** มรีถรบัส่ง ***
พนักงำนกำรตลำด ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 2 10,000

59 เจ้ำหน้ำที่เขยีนแบบ ชำย 20-35 ปวส. ขึน้ไป 2 ตำมโครงสร้ำง บริษัท ไทยเคียววะ คำโก จ ำกัด 0115544005230

QC Quality Control ชำย 20-35 ปวส. ขึน้ไป 1 ตำมโครงสร้ำง 1/17 ม.5 นิคมฯทีเอฟดี ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ป.4 ขึน้ไป 2 330 บ/ว ขึ้นไป เบอรโ์ทรศัพท์  090-6780150-3
ประเภทกิจกำร  ประกอบตดิตัง้ระบบบ ำบดัอำกำศเสยี

60 Engineer ฝ่ำยผลิต ชำย 22-30 ป.ตรี กำรจดักำรอุตฯ 1  - บรษัิท ซีเอชแมนูแฟคเจอรี ่จ ำกัด 0105526050504

111 ม.6 ต.แหลมประดู่ อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์  038-088381-3
ประเภทกิจกำร  ผลิตชิน้ส่วนยำยนต์

61 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-48 ม.3-ปวส. ชำ่งกล/ชำ่งเทคนิคต่ำงๆ 5 10000 บ/ด บรษัิท ไทยอ๊อฟเซท จ ำกัด 0105512003720
เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำ ชำย 21-45 ม.3 ขึน้ไป 3 10000 บ/ด 85/3 นิคมฯเวลโกรว ์ม.1 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนทั่วไป ช/ญ 18-45 ป.6 ขึน้ไป 1 11000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์ 038-571323 ตอ่ 115

** มรีถตูร้บั-ส่ง ** ประเภทกิจกำร รบัจ้ำงพิมพ์บรรจุภณัฑ์

62 พนักงำนฝ่ำยผลิต หญงิ 18-45 ม.3 ขึน้ไป 20 330 บ/ว บรษัิท แอดวำนซ์ เทอรโ์ม เทคโนโลยี ่จ ำกัด 0105540065050

พนักงำนสโตร์ (เบกิจ่ำยของ) ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 2 9,900 -10,500 บำท 78/4 นิคมฯเวลโกรว์ ม.2 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

** มีรถบัสรับ-ส่ง 4 สำย** เบอรโ์ทรศัพท์  081-6295913
ประเภทกิจกำร รบัจ้ำงพิมพ์บรรจุภณัฑ์
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนเมษำยน 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
63 ชำ่งเครื่องกล ชำย 22-39 ปวช.-ปวส. เครื่องกล 2 10,000-15,000 บ/ด บรษัิท เอเชีย่นเคมคัิล จ ำกัด 0105519001480

พนักงำนปฏบิัตกิำร ชำย 22-39 ป.6-ม.6 2 9900 บ/ด 85/1 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

** มรีถรบั-ส่ง ** เบอรโ์ทรศัพท์ 038-570150-2
ประเภทกิจกำร เคมภีณัฑ์
สวัสดกิำร  พนักงำนประจ ำ(รำยเดอืน)/ค่ำอำหำร

รถรับสง่ ชดุยนิุฟอร์ม เบีย้จงูใจ ประกันชวีิตกลุม่ ฯลฯ 

64 ชำ่ง ชำย 18-40 ปวช.-ปวส. 5 11,500-12,500 บรษัิท ยเูน่ียนบทัทึนคอรป์อเรชัน่ จ ำกัด 0105512002294

QC ช/ญ 18-40 ม.3 ขึน้ไป 3 9930 บ/ด 99/10 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนคุมเครื่อง ช/ญ 18-40 ม.3 ขึน้ไป 5 9930 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์ 081-8663050
ประเภทกิจกำร ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำ(เทอรโ์มสตส้)
สวัสดกิำร ประกันสังคม ชดุยูนิฟอรม์ เบี้ยขยัน

ค่ำกะ ค่ำเดนิทำง 
65 พนักงำนปัน่ส ีและไลล่ม ชำย 20-35 ม.3 ขึน้ไป 1 11000 บ/ด บรษัิท อเมซอน คัลเลอร ์จ ำกัด 0105553049040

คนขบัรถส่งของ ชำย 30-35 ม.3 ขึน้ไป 1 15000 บ/ด 1/49 ม.5 นิคมฯ ทีเอฟด ีต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-578266
ประเภทกิจกำร ผลิตแมส่ี สำรให้สี

66 Sale Exclusive ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.โท 2 ตำมตกลง บริษัท ซี.ซี.ออโตพำร์ท จ ำกัด 0115533001751

ช่ำงตัง้เครื่องกลึง CNC ชำย 20-35 ปวช. ขึน้ไป 4 25,000 บ/ด ขึ้นไป 29 ม.8 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

หัวหน้ำงำนคลังสินค้ำ ชำย 28-35 ป.ตร ีขึน้ไป 1 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์ 02-9882334-6

หัวหน้ำฝ่ำยผลิต ชำย 28-35 ปวส. ขึน้ไป 2 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์

(ปั๊มชิน้ส่วนยำนยนต์)
ชำ่งเชือ่มอำรก์อน ชำย 20-35 ปวช. ขึน้ไป 5 ตำมตกลง

คนขบัรถโฟล์คลิฟ ชำย 20-35 ม.6 ขึน้ไป 2 ตำมตกลง

67 ชำ่งเทคนิค ชำย 20-35 ปวส. อิเล็กฯ/ไฟฟ้ำ/เครื่องกล 30 825 บ/ว บรษัิท ไมโครชพิ เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 
14 ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 038-857119-45 (คุณนิพนธ์)
ประเภทกิจกำร ผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์

** มรีถรบัส่ง (ปรบัอำกำศ ฟร)ี **
68 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 10  - บรษัิท เหรยีญทองกำรพิมพ์ จ ำกัด

เจ้ำหน้ำที่ QA ช/ญ 18-35 ม.6-ปวส. 5  - 91/7 ม.5 นิคมเวลโกรวฯ์ ซ.6 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนตดิรถ ช/ญ 18-35 ม.3-ม.6 5  - เบอรโ์ทรศัพท ์063-9057390 ต่อ 14,15 (คุณสำลินี,คุณอุไรวรรณ)์

พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 18-35 ม.3-ม.6 5  - ประเภทกิจกำร สิง่พิมพ์ประเภทบรรจุภณัฑ์

พ่อบ้ำน ช/ญ 18-35 ป.4-ม.6 2  - มรีถรบัส่ง เส้นบำงนำ , เส้นบำงวัว
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนเมษำยน 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
69 ผู้ชว่ยผู้จดักำรแผนกจดัซ้ือ ช/ญ 24-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท กุลธรแมททเีรียลส์แอนดค์อนโทรลส์ จ ำกัด 0105533104444

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ม.3-ม.6 10 330 บ/ว 1/2 ม.22 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนขบัรถ ชำย 20-35 ม.3-ม.6 2 330 บ/ว เบอรโ์ทรศัพท์ 038-593030 (คุณอรทัย)
ประเภทกิจกำร ผลิตลวดทองแดงอำบน้ ำยำ

70 พนักงำน QC หญงิ 18-35 ม.6-ปวส. 1  - บริษัท เค.เค.ไดคำสติ้ง จ ำกัด  0105545055770

ชำ่ง CNC ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 2  - 8/8 ม.13 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งซ่อมแมพิ่มพ์ ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 2  - เบอร์โทรศัพท ์086-6885044 , 086-9829500 (คุณผ้ึง)

ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 2  - ประเภทกิจกำร ผลติชิน้สว่นยำนยนต์,อิเลก็ทรอนิค จำกอลมูิเนียมและซิงค์

มีร่ถรบัส่ง สำยตลำดสุวินทวงศ์ , ปองพล

**ยินดรีบันักศึกจบใหม ่ไมเ่น้นประสบกำรณ*์*
71 ชำ่งเครื่องปรับอำกำศ ชำย 18-35 ป.4 ขึน้ไป 5  - บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด ์พำร์ท จ ำกัด 0105540097091

237/17-18 ม.8 ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-086157
ประเภทกิจกำร รับติดตั้ง จ ำหน่ำย ซ่อม ย้ำย เปลี่ยน เครือ่งปรับอำกำศ

72 ผู้จัดกำรสำขำ ช/ญ 20-38 ป.ตรี 1 18000 บ/ด ขึน้ไป บริษัท ไดนำสตี้ เซรำมิค จ ำกัด (มหำชน) 0107537000742

พนักงำนขำย/คลัง ช/ญ 20-38 ป.6 ขึน้ไป 3 9900 บ/ด ขึ้นไป 249/1 ถ.สริิโสธร ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

แอดมนิ หญงิ 20-38 ม.6 ขึน้ไป 1 11400 บ/ด ขึน้ไป เบอรโ์ทรศัพท์ 089-2451467,098-2796439

พนักงำนขบัรถ ชำย 20-35 ป.6 ขึน้ไป 1 11400 บ/ด ขึน้ไป ประเภทกิจกำร กระเบื้องปูพ้ืน-บุผนัง
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