
ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน สงิหำคม  2562

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
1 พนักงานควบคุมคุณภาพ ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - บจก.ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เซฟเวอร์เรจ

วิศวกรไฟฟ้า/เคร่ืองจักร/ ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 3  - 26/3 ม.7 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง
คลังออโต้ จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทร. 038-592300
ช่างไฟฟ้า/เคร่ืองกล/ ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 4  - ประเภทกิจการ  อาหารส าเร็จรูปแปดร้ิว
Boiler ไฟฟ้า/เคร่ืองกล/อิเล็ค สวัสดิการ  ประกันสังคม, โบนัส, เบ้ียขยัน

ประกันชีวิต  และอ่ืนๆ
2 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 22 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 20  - บจก.เอปสัน พรีซิช่ัน (ไทยแลนด์) สาขา 2

239-239/1 ม.7 ต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทร. 038-579630 ต่อ 1224
ประเภทกิจการ    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ     เบ้ียขยัน, รถรับ-ส่ง, ค่าอาหาร และอ่ืนๆ

3 พนักงานผลิต/คลังสินค้า ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 1  - บจก.ด๊ิกคิง
พนักงานสโตร์ ชาย 20 - 40 ม.3 - ม.6 1  - 49/3 ม.2 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธ์ิ
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 18 - 35 ม.3 - ม.6 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 21 - 25 ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  088-2094228
เจ้าหน้าท่ีสรรหา ช/ญ 21 - 25 ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  แปรรูปเป็ด
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 20 - 26 ปวส. 1  - สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, โบนัส, โอที

4 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 25 325 บจก.สตาร์ พรีซิช่ัน อินดัสเทรียล
78/11 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์  038-573168
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

5 นักการภารโรง ชาย 35 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 1 400 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
 - ขยัน ช่ือสัตย์ 10/3 ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
มีความรับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์  090-9094676
ไม่ด่ืมสุรา ไม่สูบบุหร่ี ประเภทกิจการ -  โรงเรียน

6 Production Planning Staff ชาย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 3  - บจก.ไซโก้ อินสทรูเม้นท์  (ประเทศไทย)
วิทยาศาสตร์  สถิติ  270 ม.7 ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว

โลจิสติกส์ จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  081-9335102
Design Engineer ชาย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  ประกอบช้ินส่วนคอมพิวเตอร์
Skill Technican ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 1  - สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

การผลิต/ช่างกล
ยินดีรับนักศึกษำจบใหม่ ไฟฟ้า

7 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 50 ม.3 ข้ึนไป 11 325 บจก.ศิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์
14/8 ม.12 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-532000
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
8 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10 330 บจก.ที กรุงไทยอุตสาหกรรม

28/4 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-593334
ประเภทกิจการ  การผลิตอิเล็คทรอนิกส์
สวัสดิการ  ค่ากะ, ข้าวฟรี, โบนัส, รถรับ-ส่ง

9 เจ้าหน้าท่ีธุรการต่างประเทศ หญิง 20 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.ยูซีซี อุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษได้ 24/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  062-7805995
ประเภทกิจการ  หลอดหล่อหรีด
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

10 เจ้าหน้าท่ีช่ังวัตถุดิบ ชาย 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 6  - บจก. ยูนิซัน
เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5  - 39 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ชาย 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  080-4409364
เจ้าหน้าท่ีหน่วยผลิต หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 3  - ประเภทกิจการ  จ าหน่ายยารักษาโรค
นักวิทยาศาสตร์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 5  - สวัสดิการ  ข้าวฟรี, ค่าอาหาร, เบ้ียขยัน,
เจ้าหน้าท่ีหน่วยวิเคราะห์ยา หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 10  - โบนัส, รถรับ-ส่ง และอ่ืนๆ
พนักงานขับรถบัส ชาย 30 - 45 ม.3 ข้ึนไป 1  -

11 ผู้จัดการแผนกปลา ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 25,000 ข้ึนไป บจก. สยามแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา
หัวหน้าท่ีแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18,000 ข้ึนไป 21/4 ม.5 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายอาหารสด ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 11,000 ข้ึนไป เบอร์โทรศัพท์  081-6418262
พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 10,000 ข้ึนไป ประเภทกิจการ  ค้าส่ง

สวัสดิการ  โบนัส, เบ้ียเล้ียง, เงินโบนัสพิเศษ
จากยอดขายรายเดือน, ค่ากะ, และอ่ืนๆ

12 เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ชาย 18 - 25 ป.6 ข้ึนไป 3 325 บาท บจก.มาย เมกาพาร์ท
58/3 ม.3 ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  063-3980770
ประเภทกิจการ  ขายปลีก-ขายส่งอะไหล่มอเตอร์ไซต์

13 หัวหน้าไลน์ผลิต ชาย 20 ข้ึนไป ป.ตรี 2 13,000 บจก.บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตต้ิง
หัวหน้าแผนกกล่อง ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1 13,000 24/1 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
พนักงาน QC ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2  - จ.ฉะเชิเงทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-845897
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 3 10,000 สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

14 ผู้ช่วยช่างประกอบ ชาย 20 - 40 ไม่ระบุ 10 325 บาท บจก.โซคอน เอ็นจิเนียร่ิง
65 ม.4 ต.พิมพา  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
เบอร์โทรศัพท์  038-595495

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 วิศวกร ชาย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)

ช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2  - 172/1 ม.12 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์ 038-090832 -230

 ประเภทกิจการ  ช้ินส่วนยายยนต์
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง และอ่ืนๆ

16 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 - 50 ม.3 5 12,000 บจก.เอ็น.จี.ที.เซอร์วิส
ช่างกล ชาย 23 - 45 ปวช. - ปวส. 2 15,000 98/111 ม.2  ต.สนามจันทร์  อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์ 033-022611
ประเภทกิจการ    เคร่ืองกลท่ัวไป
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

17 พนักงานท าความสะอาด ช/ญ 18 - 50 ไม่จ ากัดวุฒิ 3  - บจก.อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 2  - 88 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง 
วิศวกรรม/เคร่ืองกล จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 30 ปวช. - ปวส. 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-571845-9 ต่อ 126
วิศวกรรม/พัฒนาระบบ ไฟฟ้า/เมคคาทร/ ประเภทกิจการ  ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรับ
ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ เคร่ืองกลโรงงาน บรรจุอาหาร
ช่างแม่พิมพ์ Mold ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 1  - สวัสดิการ  ข้าวฟรี, ค่าอาหาร 20 บาท/วัน,
ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ แม่พิมพ์พลาสติก/ช่างกล เบ้ียขยัน, รองเท้า, ชุดฟอร์ม  และอ่ืนๆ
ช่างประจ าเคร่ืองจักร ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 3  -
ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ไฟฟ้า/เมคคาทร/
หัวหน้าแผนกซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 40 ป.ตรี 1  -
รักษาเคร่ืองจักร ไฟฟ้า/เมคคาทร/
วิศวกรซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 35 ป.ตรี 1  -
วิศวกรรม-พัฒนาระบบ ไฟฟ้า/เมคคาทร/
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายต่างประเทศ หญิง 18 - 35 ป.ตรี 1  -

การตลาด/บริหารธุรกิจ

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายในประเทศ หญิง 18 - 35 ป.ตรี 1  -
การตลาด/บริหารธุรกิจ

18 พนักงานขาย ช/ญ 18 - 40 ม.3 ข้ึนไป 3  10,000 - 15,000 บจก.ยูโรเกรียงไกร คอนเซสช่ันแนร์
พนักงานขับรถ ชาย 18 - 40 ม.3 ข้ึนไป 2 10,000 -15,000 27/4 ม.5 ต.เสม็ดเหนือ  อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์   092-2521847
ประเภทกิจการ  ตัวแทนจ าหน่ายขนมยูโร
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

19 เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า ช/ญ 22 - 33 ป.ตรี 1  - บจก.เมืองไทยประกันชีวิต  (สาขาโรบินสัน)
ประจ าสาขาโรบินสัน สมัครได้ (โรบินสันฉะเชิงเทรา)
ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์  038-514220  เวลา 10.00-20.00 น.

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
20 หัวหน้าฝ่ายผลิต ชาย 22 - 40 ป.ตรี 1  - บจก.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

หัวหน้าซ่อมบ ารุง ชาย 22 - 40 ป.ตรี 1  - 1 ม.2 ต.หนองจอก  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท์  038-577888
ประเภทกิจการ  การผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ประเภทกิจการ  ตามกฎหมายแรงงาน

21 พนักงานช่ังส่วนผสม ช/ญ 25 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2  - บจก.โคคาฟู้ดส์ อินเตอร์เนช่ันแนล
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 25 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 3  - 35/1 ม.2 ต.หนองจอก อ.บางปะกง
พนักงานขับรถขนส่ง ชาย 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  - จ.ฉะเชิงเทรา  
พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-577506
เจ้าหน้าท่ี QA หญิง 25 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - ประเภทกิจการ   ผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง
กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก ช/ญ 18 ข้ึนไป  - 2  - สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง (สายแปดร้ิว)
พนักงานแคชเชียร์ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - ค่าข้าว, เบ้ียขยัน,ชุดฟอร์ม,ค่าประจ าเคร่ืองจักร
พนักงานต้อนรับลูกค้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3  -

22 เจ้าหน้าท่ีธุรการ หญิง 25 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2  - บจก.เซ็นจูร่ี อุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้า ชาย 25 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2  - 18 ม.6 ต.เมืองเก่า  อ.พนมสารคาม
ผู้ช่วย QC หญิง 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3  - จ.ฉะเชิงเทรา   เบอร์โทรศัพท์  064-7474655
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ป.6 ข้ึนไป 6  - ประเภทกิจการ   ส่งออกข้าว

สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
23 ช่างเทคนิคประจ าเคร่ือง ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวช. 30 9,900 - 12,000 บจก.เอส.พี.เอส อินเตอร์เทค (ส.ประภาศิลป์)

ปวส. 12,000 - 15,000 99 ม.2 ต.คลองนครเน่ีองเขต  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  085-155-2996
ประเภทกิจการ  เฟอร์นิเจอร์ไม้
สวัสดิการ  ชุดฟอร์ม, ข้าวฟรี, เบ้ียขยัน, โบนัส
รถรับส่งพนักงาน  และอ่ืนๆ

24 ช่างปรับฉีด ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 3  - บจก.ไพโอเนียอินดัสเตรียล
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.4 ข้ึนไป 10 325 บาท 102 ม.2 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
พนักงานสโตร์ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 - ป.ตรี 2  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-562888

ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์พลาสติกครัวเรือน
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

25 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 10 325 บาท บจก.คิทเซ่นส์ ออฟ ดิ โอเชียนส์
49/4 ม.12 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-533480-1
ประเภทกิจการ  แปรรูปอาหารทะเลส่งออก
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

26 พนักงานขาย ช/ญ 25 - 30 ป.ตรี 4 18,000 บจก.พีดับบลิว อีโคเทค
99 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-088190-3 กิจการ  จ าหน่ายป๊ัมน้ า

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน สงิหำคม  2562

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
27 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ม.3 - ม.6 20 325 บาท บจก.ไอเอ็มจี (ไทยแลนด์)

81/3 ม.3 ต.เทพราช  อ.บ้านโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-595666-7
ประเภทกิจการ    ผลิตและจ าหน่ายฟอร์นิเจอร์
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, โบนัส, รถรับส่ง
และอ่ืนๆ

28 พ่อครัว / แม่ครัว ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 2  - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพ หญิง 18 - 45 ม.6 ข้ึนไป 10  - 88/122-123 ม.13 ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง

 จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์   033-050600
ประเภทกิจการ  โรงพยาบาล
สวัสดิการ  ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เบ้ียขยัน
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