
ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน มนีำคม 2562

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
1 พนักงานประจ า shop ช/ญ 20 - 35 ปตรี 2 14,000 บจก.ทรู ทรินิวช่ัน แอนล์ เซลล์ 

หัวหน้างานขาย ช/ญ 20 - 35 ป.ตรี 2 15,000 1/46 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขาย ช/ญ 20 - 35 ป.ตรี 10 13,000 เบอร์โทร. 090-9042280

ประเภทกิจการ  - 
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

2 ตัวแทนประกันชีวิต ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี ข้ึนไป 4 9,000 บจก.เมืองไทยประกันชีวิต
 + ค่าคอมมิช่ัน 16/4-5 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง

ท่ีปรึกษาการเงิน ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี ข้ึนไป 2 9,000 จ.ฉะเชิงเทรา
 + ค่าคอมมิช่ัน ประเภทกิจการ  -  ประกันชีวิต

เบอร์โทร. 094-9652998
3 พนักงาน QC หญิง 25 - 35 ป.ตรี 2 14,000+16,000 บจก.ไทยนิสเซ่ ลามิเนช่ัน

ชุปเปอร์ไวเซอร์ ชาย 30 ข้ึนไป ป.ตรี 3 14,000-16,000 เบอร์โทร. 062-0131116/089-8326116
พนักงานคุมเคร่ือง ชาย 23 - 35 ปวช. ข้ึนไป 3 11,100 สวัสดิการ   โบนัส, รถรับ-ส่ง, ชุดฟอร์ม

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  และอ่ืนๆ
4 ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซ้ือ ช/ญ 25 ข้ึน ป.ตรี 1 35,000-40,000 บจก.เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ โคลเมท คอนโทรล

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 5 325 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 20 - 35 ป.ตรี 1 18,000-25,000 เบอร์โทร. 038-592-600 ต่อ 2404

5 พนักงานแผนกแคชเชียร์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2 11,000 บจก.สยามแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา จ ากัด
หัวหน้าแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 25 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 18,000 21/4  ม.5  ต.วังตะเคียน  อ.เมือง
พนักงานอาหารสด ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10 11,000 จ.ฉะเชิงเทรา โทร.033-021041-7 ต่อ 104/081-6418262

พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10 10,000 ประเภทกิจการ   - การค้าส่ง ท างาน วันจันทร์-เสาร์
สวัสดิการ : ประกันสุขภาพ, ค่ากะ,เบ้ียขยัน, โบนัส
ค่ากะ, เบ้ียเล้ียงนอกสถานท่ี และอ่ืนๆ

6 พนักงานขนส่งยานยนต์ ชาย 25 - 30 ม.6 ข้ึนไป 16 9,300 บจก.ร่วมกิจ รุ่งเรือง คาร์แคริเออร์
เจ้าหน้าท่ีคุณภาพ ชาย 25 - 30 ป.ตรี 4 15,500 109/1 ม.9 ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 25 - 30 ปวส. 2 10,800 จ.ฉะเชิงเทรา

ประเภทกิจการ - ธุรกิจขนส่ง
เบอร์โทร - 038-589225

7 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ช/ญ 18 - 35 ม.3 5 325 บจก.ไทยยงกิจ กรุ๊ป
ม.6 325 28/9 ม.8 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง  จ.ฉช
ปวช. 360 เบอร์โทรศัพท์  033-599-591 ถึง 5 ต่อ 8121
ปวส. 390 สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ค่าข้าว, เบ้ียขยัน,ประกันสังคม
ป.ตรี 450 และอ่ืนๆ

พนักงานเช่ือม ชาย 18 - 35 ม.3 - ป.ตรี 5  -
พนักงานแม่พิมพ์ ชาย 18 - 35 ม.3 - ป.ตรี 10  -
พนักงาน QC ชาย 18 - 35 ม.3 - ป.ตรี 10  -
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 35 ม.3 - ป.ตรี 10  -
พนักงานกลึง ชาย 18 - 35 ม.3 - ป.ตรี 3  -

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 - ปวส. 30 325 บจก.ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง 

เจ้าหน้าท่ีการตลาดต่างประเทศ ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 139 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือต่างประเทศ ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-545888-9
ประเภทกิจการ  บรรจุภัณฑ์พลาสติก

9 ช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. 15 12,000 บจก.เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค
หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 99 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง
HROD Specialist ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.โท/ วิทยาศาสตร์ 1 - จ.ฉะเชิงเทรา  
Business Policy ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 - เบอร์โทร. 085-1552996/038-579660

บริหาร/ท่ีเก่ียวข้อง ประเภทกิจการ  -  เฟอร์นิเจอร์ไม้
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน,  ข้าวฟรี, รถรับ-ส่ง
ชุดฟอร์ม  และอ่ืนๆ

10 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 20 325 บจก.ซันพาราไดช์
112/1 ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก  อ.บ้านโพธ์ิ
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-088792-4
ประเภทกิจการ  การผลิตบานหน้าต่างอลูมิเนียม
สวัสดิการ  โบนัส, เบ้ียขยัน, รถรับ-ส่ง,
ประกันสังคม, ประกันชีวิต  และอ่ืนๆ

11 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ม.3 ข้ึนไป 40 325 บจก.โรยัล อิเลคทรอนิค แฟคโทร่ี
20/1-2 ม.2 ต.คลองนา  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-822404-8 ต่อ 107
ประเภทกิจการ การผลิตช้ินส่วนอิเลคทรอนิค
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, ค่าอาหาร,

12 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 38 ป.6 10 325 บจก.ยูโรเป้ียน เบเกอร่ี
เจ้าหน้าท่ี จป. ช/ญ 22 - 35 ป.ตรี 1 16,000 51 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง
พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 - 38 ม.3 1 325 จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทร. 086-3960327
ประเภทกิจการ   ผลิตขนม
สวัสดิการ  ข้าวฟรี, เบ้ียขยัน, ค่ากะ, โบนัส และอ่ืนๆ

13 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 42 ม.3 ข้ึนไป 30 330 บจก.ที กรุงไทยอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1 12,000 28/4 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-593334-41/085-4840496
ประเภทกิจการ  การผลิตแม่พิมพ์
สวัสดิการ  ค่ากะ, เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, โบนัส
ประกันสุขภาพ  และอ่ืนๆ

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
14 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 3 11,000 ข้ึนไป บจก.อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค 

ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท แผนกฝา ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 1 11,000 ข้ึนไป 88 ม.1  ต.หอมศีล  อ.บางปะกง
ช่างประจ าเคร่ืองจักร ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 4 11,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา
ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ประเภทกิจการ พลาสติกส าหรับบรรจุอาหาร
Injection Supervisor ชาย 35 - 45 ป.ตรี 1 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท์  038-571845-9 ต่อ 126
หัวหน้าซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร ชาย 18 - 45 ป.ตรี 1 ตามตกลง สวัสดิการ  ข้าวฟรี, เบ้ียขยัน, ค่ากะ, ชุดฟอร์ม
วิศวกรซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 35 ป.ตรี 1 ตามตกลง รองท้า, รถรับ-ส่ง (สายบางบ่อ, บางนาตราด,
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ชาย 18 - 25 ป.ตรี 2 ตามตกลง สายบางวัว, สายฉะเชิงเทรา  และอ่ืนๆ
ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

เจ้าหน้าท่ีธุรการคลังสินค้า ชาย 18 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1 12,000 ข้ึนไป

เจ้าหน้าท่ีธุรการสโตร์ หญิง 18 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1 12,000 ข้ึนไป

เจ้าหน้าท่ีขายต่างประเทศ ช/ญ 18 - 37 ป.ตรี 1 ตามตกลง
15 แม่บ้าน หญิง 18 ข้ึนไป ป.4 ข้ึนไป 3 9,750 บจก.โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี

แม่ครัว ช/ญ 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 2 12,000-15,000 79 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-570070-3
ประเภทกิจการ    ผลิตสายไฟฟ้า

16 ผู้ช่วยผู้จัดการ ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป 2 บจก.เอ็มเอสเอส เคเบิล  เน็ตเวิสด์
ช่างติดต้ังและซ่อมแซม ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3 191/78 ม.1 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง

ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3 จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้ส่ือข่าวออนไลน์ ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป 2 เบอร์โทรศัพท์  038-818598

ประเภทกิจการ  เคเบ้ิลทีวี และอินเตอร์เน็ต

17 ผู้จัดการฝึกหัด ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป 1 16,000 ข้ึนไป บจก.แมคไทย สาขาเอสโซ่ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
รักงานบริการและใฝ่เรียนรู้ ตามความสามารถ รับสมัครสาขาอมตะนคร มอเตอร์เวย์จุดพักรถ

พนักงานประจ าสาขา ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 10,100 บางจากชลบุรีบายพาส เอสโช่บ้านโพธ์ิ
พนักงานร้านกาแฟ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 325 เบอร์โทรศัพท์  081-9382245
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 325 สวัสดิการ โบนัส,เงินตอบแทนตามผลงาน
พนักงานส่งอาหาร ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 325 ประกันชีวิต,อาหารฟรี, เบ้ียขยัน 1,000 บาท
นอกสถานท่ี  - มีรถจักรยานยนต์ มีใบอนุญาตขับข่ี และ

   พรบ.รถจักรยานยนต์
18 โฟร์แมน ชาย ไม่จ ากัด ปวช. ข้ึนไป 2 25,000 บจก.ซี.เอ็น.เอ็น. เทคโนโลย่ี

ผู้ช่วยโฟร์แมน ชาย ไม่จ ากัด ปวช. ข้ึนไป 2 10,000 107/1 ม.7 ต.บางพระ  อ.เมือง
พนักงานก่อสร้าง ช/ญ 18 - 50 ไม่จ ากัดวุฒิ 10 350 จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  092-7860049
ประเภทกิจการ  ออกแบบ และก่อสร้าง
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
19 พนักงานแผนกธุรการ ชาย 18 - 35 ม.3 10 325 บจก.ไทยยงกิจ กรุ๊ป

ปวช. 360 28/9 ม.8 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
ปวส. 390 จ.ฉะเชิงเทรา
ป.ตรี 450 เบอร์โทรศัพท์  033-599-591-5 ต่อ 8121

พนักงานแผนกเช่ือม ชาย 18 - 35 ม.3 - ป.ตรี 10 340 ประเภทกิจการ  ช้ินส่วนยานยนต์มอเตอร์ไชต์
พนักงานแผนกแม่พิมพ์ ชาย 18 - 35 ม.3 - ป.ตรี 10 325 สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
พนักงานแผนก QC ชาย 18 - 35 ม.3 10 325

ปวช. 360
ปวส. 390
ป.ตรี 450

พนักงานแผนกซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 35 ม.3 - ป.ตรี 10 325
(ด่วน)

20 เจ้าหน้าท่ีธุรการด้านกฏหมาย ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 20,000 บจก.ศิริวัฒนา อินเตอร์พร้ินท์
เจ้าหน้าท่ี IT SUPPORT ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 14/8 ม.12 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
พนักงานขับรถโฟล์คคลิฟท์ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 325 จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 325 เบอร์โทรศัพท์  038-532000 ต่อ 104

ประเภทกิจการ   ส่ิงพิมพ์กระดาษ
21 พนักงานควบคุมการผลิต ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 3 18,000 บจก.ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ

วิศวกรเคร่ืองจักร ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1 22,000 26/3 ม.7 ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง
ไฟฟ้า/เคร่ืองกล จ.ฉะเชิงเทรา

วิศวกรไฟฟ้า ชาย 23 ข้ึนไป ป.ตรี  (ไฟฟ้า) 1 22,000 เบอร์โทรศัพท์  038-592300
วิศวกร Boiler ชาย 23 ข้ึนไป ป.ตรี  (ไฟฟ้า) 1 22,000 ประเภทกิจการ  อาหารส าเร็จรูป
ช่างไฟฟ้า ชาย 23 ข้ึนไป ปวส. 10 13,000 สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

ไฟฟ้า/เคร่ืองกล/อิเล็ค

22 ช่างยนต์ ชาย 21 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 5 10,000 บจก.อีซูซุ แสงหงษ์ลิซซ่ิง
ช่างยนต์ 106 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  081-1475522
ประเภทกิจการ  การผลิตรถยนต์
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

23 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 50 325 บจก.อลูเม็ท
หัวหน้ากะ ชาย 25 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 13,000 111/1 ม.3 ต.บางวัว  อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  091-0042040
ประเภทกิจการ  การผลิตอลูมิเน่ียม
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่

ประสำนนำยจำ้งและรบัหนังสอืสง่ตวั P. 4



ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน มนีำคม 2562

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
24 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ม.3 - ม.6 10 325 บจก.ด้ังคิง

พนักงาน QC ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 - ม.6 2 345 49/3 ม.2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉช
พนักงานขาย ช/ญ 18 - 40 ป.ตรี 1 15,000 โทร. 085-4395444

การตลาด/สาขาท่ีเก่ียวข้อง ประเภทกิจการ  แปรรูปเป็ด
เจ้าหน้าท่ีผลิต ช/ญ 21 - 30 ป.ตรี 1 15,000 สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

อาหาร/สาขาท่ีเก่ียวข้อง

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000
25 พนักงานจัดส่งคลังสินค้า ชาย 18 ข้ึนไป ปวส. 1 325 บจก.นิโตโม

พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 325 77/7 ม.3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธ์ิ  
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1 325 จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ี Sale ชาย 18 ข้ึนไป ป.ตรี 1 12,000-13,000 เบอร์โทรศัพท์ 086-8181433
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 20 - 35 ป.ตรี 1 12,000-13,000 สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน
พนักงานจัดสินค้า ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 1 325
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 20 - 35 ป.ตรี 1 12,000-13,000

26 เจ้าหน้าท่ีแปล ชาย 18 - 35 ม.6 4 9,750 บจก.บางปะกงเวชกิจ
ผู้ช่วยพยาบาล ช/ญ 18 - 35 ม.6 10 9,750 185/1 ม.1 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
พยาบาลวิชาชีพ ช/ญ 18 - 35 ป.ตรี 10 35,000 จ.ฉะเชิงเทรา
เภสัชกร ช/ญ 18 - 40 ป.ตรี 2 40,000 เบอร์โทรศัพท์  038-500-360 ต่อ 1340
เจ้าหน้าท่ีส่งซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 35 ปวส. 1 12,000 ประเภทกิจการ   โรงพยาบาล
เจ้าหน้าท่ียานยนต์ ชาย 18 - 35 ม.6 1 20,000 สวัสดิการ  โบนัส, ชุดฟอร์ม และอ่ืนๆ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย 18 - 45 ไม่จ ากัด 6 13,000
แม่บ้าน หญิง 18 - 45 ไม่จ ากัด 1 9,750
พนักงานห้องอาหาร หญิง 18 - 45 ไม่จ ากัด 1 9,750

27 เจ้าหน้าท่ีน าเข้า-ส่งออก หญิง 22 - 28 ป.ตรี 1 บจก.อเล็กซอน
เจ้าหน้าท่ี Staff QA ชาย 22 - 28 ป.ตรี 1 51/3 ม.1 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง จ.ฉช
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 32 ม.3 ข้ึนไป 10 325 ประเภทกิจการ  ผลิตหม้อน้ า อุปกรณ์ระบายความร้อน

เบอร์โทรศัพท์  033-050421-24
28 พนักงานขาย ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 7 10,000-15,000 บจก.โรบินสัน 

พนักงานแคชเชียร์ ช/ญ 20 - 35 ม.6 ข้ึนไป 7 10,000-15,000 910  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานป้องกันการสูญเสีย ชาย 22 - 35 ม.6 ข้ึนไป 2 10,500-15,000 เบอร์โทรศัพท์  092-2615493
พนักงานขายอุปกรณ์กีฬา ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 1 10,000-15,000 ประเภทกิจการ  ห้างสรรพสินค้า
พนักงานบ ารุงรักษาไฟฟ้า ชาย 20 -35 ปวช. - ป.ตรี 2 12,000 สวัสดิการ   เบ้ียขยัน, โบนัสประจ าปี

29 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 20 10,200 บจก.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
เจ้าหน้าท่ีธุรการ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 3 14,000 99/7 ม.1  ต.คลองเปรง  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีวางแผน ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 3 12,500 จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงาน QC ชาย 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 3 12,500 เบอร์โทรศัพท์  090-8090107/033-021725

ประเภทกิจการ  ศูนย์กระจายสินค้าฉะเชิงเทรา
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, ค่ากะ, โอที

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
30 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 40 ป.6 - ม.6 20 325 บจก.ยูซีซี อุตสาหกรรม

พนักงาน QC ชาย 18 - 45 ม.6 - ปวส. 5 15,000 24/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร
ช่างกลึง ชาย 18 - 40 ไม่จ ากัด 30 18,000-25,000 อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีธุรการขาย หญิง 20 - 30 ป.ตรี 1 15,000 เบอร์โทรศัพท์  062-7805995

ประเภทกิจการ  เฟอร์นิเจอร์ไม้
สวัสดิการ  โอที, เบ้ียขยัน, โบนัส, ค่าครองชีพ

31 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 - 35 ป.6 ข้ึนไป 6 340 บจก.ไทยลีการเกษตร
1 ม.1 ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-522409-10
ประเภทกิจการ  ปรับปรุงคุณภาพข้าว
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

32 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 3 12,000-15,000 บจก.บางกอกเมลามินมาร์เก็ตต้ิง แอนด์โฮลด้ิง
เจ้าหน้าท่ีธุรการ ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2 12,000 ข้ึนไป 24/1 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
หัวหน้างาน ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 - ปวส. 2 11,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงาน QC ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 4 325 บาท/วัน เบอร์โทรศัพท์  038-845897
พนักงานตัดกล่อง ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 4 325 บาท/วัน ประเภทกิจการ  ผลิตและจ าหน่ายพลาสติก
พนักงานตัดแต่งไลน์ผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 10 325 บาท/วัน สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

33 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป . 325 บจก.ไทยโปรดักท์ เปเปอร์มิลล์
พนักงานขับรถโฟลิพท์ ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 2 325 70/1 ม.7 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง
ช่างไฟฟ้า ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 3 10,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา
แม่บ้าน หญิง 30 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 1 325 เบอร์โทรศัพท์  086-0407776
พนักงานขับรถส านักงาน ชาย 30 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1 325 ประเภทกิจการ  ผลิตและจ าหน่ายกระดาษ

สวัสดิการ  ชุดฟอร์,บ้านพัก,เบ้ียขยัน,โบนัส แลอ่ืนๆ
34 พนักงานบริการลูกค้า/แคชเชียร์ ช/ญ 18 - 45 ม.6 ข้ึนไป 2 11,000 บจก.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

พนักงานอาหารสด ช/ญ 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 2 11,000 9/1 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานสินค้าท่ัวไป ช/ญ 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 เบอร์โทรศัพท์ 087-1377181/038-536100
พนักงานอาหารแห้ง ชาย 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 ประเภทกิจการ   ค้าปลีก

35 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 10 325 บจก.พานาโซนิค  (สุวินทวงค์)
ซอยตลาดปองพล
28/3 ม.1 ถ.สุวินทวงศ์  ต.คลองอุดมชลจร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-593270-3
ประเภทกิจการ  ผลิตตู้แช่น้ าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
สวัสดิการ  โอที, ค่าอาหารโอที, เบ้ียขยัน,
ค่าครองชีพ, ประกันสังคม, รถรับส่ง

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
36 พนักงานออกแบบ/ ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 4 16,000+ บจก.ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียร่ิง (1999)

เขียนแบบ คอมพิวเตอร์/อิเล็ค 1/25 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน  อ.บางปะกง
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18,000+ จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างปรับฉีดงานพลาสติก ชาย 21 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 3 14,000+ เบอร์โทรศัพท์  038-086050-5
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ชาย 21 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2 12,000+ สวัสดิการ  เส้ือฟอร์ม, ค่าอาหาร, เบ้ียขยัน,

โบนัส, ประกันชีวิต, ประกันสังคม  และอ่ืนๆ
37 พนักงานจัดส่งคลังสินค้า ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1 325 บจก.นิโตโม

เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1 13,000 77/7 ม.3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขับรถ 6 ล้อ ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1 12,000 เบอร์โทรศัพท์  086-818-1433
ช่างเช่ือม ชาย 20 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 2 325 ประเภทกิจการ  ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์

สวัสดิการ  ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเดินทาง
ค่ากะ, เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม

38 Admin Heper ชาย 18 ข้ึนไป ม.6 - ปวช. 1 10,000+ บจก.เอ็มพีโอ เอเชีย
พนักงานขับรถ ชาย 18 ข้ึนไป ม.6 - ปวช. 1 10,000+ 39/2 ม.1 ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-577134
ประเภทกิจการ   ผลิตแผ่นซีดี

39 เจ้าหน้าท่ีประทรูชอป ช/ญ 22 - 30 ป.ตรี 5 14,000 + บจก.ทรูดิสทริบิวช่ันแอนด์เซลล์ 
Area Owner (ฝ่ายขาย) ช/ญ 19 - 35 ม.6 ข้ึนไป 10 13,000 + 1146  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
Manager ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 1 30,000 + เบอร์โทรศัพท์  090-9042280

ประเภทกิจการ  ส่ือสารและคมนาคม
สวัสดิการ  ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ,
ประกันชีวิต  และอ่ืนๆ

40 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หญิง 35 ข้ึนไป ป.ตรี - ป.โท 1  - บจก.ทีมพลาส เคมีคอล
ช่างเทคนิคเคร่ืองจักร ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2 11,000-12,000 3/3 ม.1 ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2 11,000-12,000 เบอร์โทรศัพท์  038-570400-2
เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิต หญิง 23 ข้ึนไป ปวช ข้ึนไป 1  - ประเภทกิจการ  ผลิตเม็ดพลาสติก
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 5 325 สวัสดิการ  ประกันสังคม, ค่ากะ, ค่าอาหาร,

ค่าความร้อน, เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม  และอ่ืนๆ
41 ช่างควบคุมเคร่ืองจักร ชาย 18 - 25 ม.6 ข้ึนไป 15 9,750 บจก.คิมแพ็ค

พนักงานสถิติข้อมูล หญิง 18 - 25 ปวช. - ปวส. 5 9,750 85/1 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 25 ม.3 ข้ึนไป 20 325 จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  081-6479950
ประเภทกิจการ  หลอดยาสีฟัน
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
42 ผู้จัดการแผนกผลิต ช/ญ 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.เอฟ.ซี.พี.

ผู้จัดการแผนกจัดซ้ือ ช/ญ 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 45 ม.4  ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
หัวหน้างานอาคารสถานท่ี ชาย 25 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขับรถส่งสินค้า ชาย 21 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  - เบอร์โทรศัพท์  038-086867-8 ต่อ 3034
พนักงานคลังสินค้า ชาย 21 ข้ึนไป ม.6 - ปวส. 5  - ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคร่ืองส าอาง
หัวหน้าความปลอดภัย ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, ข้าวเปล่าฟรี, เบ้ียขยัน,
เจ้าหน้าท่ีพลังงาน หญิง 18 ข้ึนไป ปวช. - ป.ตรี 1  - โบนัส, ค่าอาหาร, ชุดฟอร์ม และอ่ืนๆ

43 ช่างเทคนิค ชาย 23 - 36 ปวช. ข้ึนไป 2 10,000 ข้ึนไป บจก.เคแอลเค โปรดักส์
วิศวกร ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 3 16,000 ข้ึนไป 20/3/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
หัวหน้าส่วนผลิต ชาย 28 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีควบคุมเอกสาร ช/ญ 23 - 36 ปวส. - ป.ตรี 1 14,000 ข้ึนไป เบอร์โทรศัพท์  081-1701789

ประเภทกิจการ  การผลิตช้ินส่วนรถยนต์
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

44 เจ้าหน้าท่ีพัฒนาระบบงาน IE ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.นิวพลัสนิตต้ิง  
เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 34 ม.20 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว
เจ้าหน้าท่ีแพทเทร์ิน หญิง 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานอบรีด ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-593129/038-593130
พนักงานบรรจุ หญิง 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 4  - ประเภทกิจการ  ส่ิงทอ, เส้ือผ้าสตรี
พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 10  - สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, หอพัก, เบ้ียขยัน, ค่าร้อน

ค่ารถ, ค่ากะ และอ่ืนๆ
45 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 10 11,000 บจก.ซีว่าวีธิเคิล ลอจีสติกส์

227 ม.7 ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  063-9028152
ประเภทกิจการ  การขนส่ง
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

46 หัวหน้าแผนกผลิต ชาย 30 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1 14,000+ บจก.ทองไชย มิโตโย
หัวหน้างานผลิต ชาย 30 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 2 20,000+ 20/1 ม.1 ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธ์ิ
ช่างเทคนิค ชาย 22 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1 12,000+ จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างไฟฟ้า ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 1 12,000+ เบอร์โทรศัพท์ 038-578711-2 ต่อ 3128
เจ้าหน้าท่ีเขียนแบบ ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1 12,000+ ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์

สวัสดิการ  รถรับส่ง, ชุดฟอร์ม, ค่าอาหาร+ข้าว
47 Production Supervisor ชาย 30 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 2 ตามตกลง บจก.ทองไชยอุตสาหกรรม

หัวหน้างานผลิต ชาย 27 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 2 12,000+ 20/1 ม.1 ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธ์ิ
ล่ามภาษาญ่ีปุ่น (N2/N3) ช/ญ 22 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1 35,000+ จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างเทคนิค ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 2 12,000+ เบอร์โทรศัพท์ 038-578711-2 ต่อ 3128
เจ้าหน้าท่ี QA ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 1 12,000+ ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ช่างไฟฟ้า ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 1 12,000+ สวัสดิการ  รถรับส่ง, ชุดฟอร์ม, ค่าอาหาร+ข้าว

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
48 เจ้าหน้าท่ีวางแผนกการผลิต หญิง 25 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - บจก.โคคา ฟู้ดส์ อินเตอร์เนช่ันแนล

QA Supervisor ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี/ อาหาร 1  - 35/1 ม.2 ต.หนองจอก  อ.บางปะกง จ.ฉช
Sale Modern Trade หญิง 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-577505-6
หัวหน้างานเกษตร ชาย 25 ข้ึนไป ป.ตรี / เกษตร 1  - ประเภทกิจการ  ผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง
เจ้าหน้าท่ีเกษตร ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี / เกษตร 1  - สวัสดิการ   รถรับ-ส่ง, ค่าอาหาร, เบ้ียขยัน,
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 5  - ชุดฟอร์ม, และอ่ืนๆ
พนักงานช่ังเตรียมส่วนผสม ช/ญ 18 - 45 ม.6 ข้ึนไป 2  -
พนักงานขับรถขนส่ง ชาย 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 2  -
Production Supervisor ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -

49 พนักงานขับรถส่งกลาง ชาย 25 ข้ึนไป ม.6 1  - บจก.โคโย จอยท์  (ไทยแลนด์)
มีใบอนุญาตขับข่ี 172/2 ม.12 ต.บางวัว  อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-533103-10
ประเภกิจการ  อุตสาหกรรมยานยนต์

50 พนักงาน QC ช/ญ 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 20 9,000-10,000 บจก.เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี
พนักงานช่างแม่พิมพ์ ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 10 10,000-12,000 36 ม.2 ต.พิมพา  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ ชาย 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 5 9,000-10,000 เบอร์โทรศัพท์  038-570107
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 10 9,000-10,000 ประเภทกิจการ  การผลิตขวดแก้ว

สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน
51 หัวหน้าแผนก ช/ญ 30 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1 12,000-30,000 บจก.เอเชีย ฟิชเชอร่ี อินดัสตร่ี  

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 325 - 550 182 ม.12 ต.บางวัว  อ.บางปะกง  
พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 325 - 550 จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขับรถ 6 ล้อ ชาย 20 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 1 12,000 - 20,000 เบอร์โทรศัพท์  038-531-754/038-531-494

52 พนักงานคุมเคร่ือง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 3 10,000 บจก.คอมบีแพ็ค
เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ หญิง 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2 10,000 116 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสินค้า หญิง 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18,000 จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า หญิง 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18,000 เบอร์โทรศัพท์  038-571350-5
เจ้าหน้าท่ีธุรการ หญิง 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18,000 ประเภทกิจการ  บรรจุภัณฑ์พลาสติก

53 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 20 - 35 ปวช. ข้ึนไป 1 9,450 - 13,000 บจก.นิโตโม
พนักงานจัด Part ST COM ไม่จ ากัด 20 - 35 ป.6 ข้ึนไป 1 325 77/7 ม.3 ต.บางกรูด  อ.บ้านโพธ์ิ
พนังงานคลังสินค้า ชาย 20 - 35 ป.6 ข้ึนไป 325 จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงาน Check 100% ชาย 20 - 35 ป.6 ข้ึนไป 1 325 เบอร์โทรศัพท์  038-588570/086-8181433

ประเภทกิจการ   ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
สวัสดิการ   ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, เบ้ียขยัน,
โบนัส, ชุดฟอร์ม, ประกันสังคม และอ่ืนๆ

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
54 นักเคมี ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 2 15,000 บจก.ไพโอเนียอินดัสเตรียล

ช่างไฟฟ้า ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 14,000 102 ม.2 ต.บางวัว  อ.บางปะกง 
เจ้าหน้าท่ีสโตร์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2 10,500 จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างปรับ ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 5 10,500 เบอร์โทรศัพท์  038-562888
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.4 ข้ึนไป 4 12,000 ประเภทกิจการ   จ าหน่ายพลาสติกเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 325 สวัสดิการ   ข้าวฟรี, ชุดฟอร์ม, เบ้ียขยัน,

ประกันสังคม, ค่าต าแหน่ง  และอ่ืนๆ
55 Product/Test Engineer ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 20 20,300 ข้ึนไป บจก.ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)

Equipment Engineer ชาย 18 ข้ึนไป ป.ตรี 5 20,300 ข้ึนไป 14 ม.1 ต.วังตะเคียน  อ.เมือง
QA/QE Engineer ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 5 20,300 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา
Software Engineer ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 5 20,300 ข้ึนไป เบอร์โทรศัพท์  089-662-8859
Facility Engineer ชาย 18 ข้ึนไป ป.ตรี 5 20,300 ข้ึนไป ประเภทกิจการ  ทดสอบวงจรไฟฟ้ารวม
Facility Analysis ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 5 20,300 ข้ึนไป สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
Engineer ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 5 20,300 ข้ึนไป

System Analyst ชาย 18 ข้ึนไป ปวส. 10 10,000 ข้ึนไป

Technician
56 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000-18,000 บจก.บางปะกงริเวอร์ไซด์ คันทร่ี คลับ

มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน 49 ม.2 ต.แสนภูดาษา  อ.บ้านโพธ์ิ
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-500-500 ต่อ 121
ประเภทกิจการ  สนามกอล์ฟ
สวัสดิการ  ค่าอาหาร, ประกันชีวิต, ชุดฟอร์ม
ท่ีพักอาศัย, รถรับส่ง (ภายในโครงการ)

57 พนักงานช่างซ่อมบ ารุง 1 ชาย 20 - 35 ปวส. 2 10,500 ข้ึนไป บจก.กรุงเทพคลังเอกสาร
พนักงานปฏิบิติการในคลัง ชาย 20 - 35 ปวส. - ป.ตรี 7 10,500 ข้ึนไป 11/1 ม.1 ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธ์ิ
พนักงานปฏิบิติการโลจิสติกส์ ชาย 20 - 35 ปวส. - ป.ตรี 4 10,500 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า หญิง 20 - 30 ป.ตรี 2 13,500-15,000 เบอร์โทรศัพท์  038-577365 ต่อ 123
ผู้ช่วย ชาย 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 10 350 ประเภทกิจการ  รับฝากเอกสาร
คนขับรถส่งสินค้า ชาย 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2 15,000-17,000 สวัสดิการ -  กองทุนส ารองเล้ียวชีพ, ประกันชีวิต

ค่าท าฟัน, โบนัส, ค่าโทรศัพท์บางต าแหน่ง

58 พนักงานตรวจสอบงานสแกน ช/ญ 20 - 35 ปวส. 3 10,500 ข้ึนไป บจก.กรุงเทพคลังเอกสาร
พนักงานเหมาและ ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 10 325 11/1 ม.1 ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธ์ิ
คัดแยกเอกสาร จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-577365 ต่อ 123
ประเภทกิจการ  รับฝากเอกสาร
สวัสดิการ -  กองทุนส ารองเล้ียวชีพ, ประกันชีวิต
ค่าท าฟัน, โบนัส, ค่าโทรศัพท์บางต าแหน่ง
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
59 เจ้าหน้าท่ีช่ังวัตถุดิบ ชาย 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 6 9,750 บจก. ยูนิซัน

เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5 325 39 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ชาย 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5 9,750 จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีหน่วยผลิต หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2 325 เบอร์โทรศัพท์  080-4409364
ช่างสอบเทียบ ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1 9,750 ประเภทกิจการ  จ าหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 5 15,000 สวัสดิการ -  รถรับ-ส่ง, ข้าวเปล่าฟรี, ค่าอาหาร
เจ้าหน้าท่ีหน่วยวิเคราะห์ยา หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5 325 เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, ค่าเดินทาง  และอ่ืนๆ
พนักงานขับรถบัส ชาย 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2 12,000
พนักงานดูแลสวน ชาย 35 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2 325
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -  - รายเดือน + ประสบการณ์
ระบบมาตรฐาน

60 วิศวกร ชาย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 3 ตามบริษัท บจก.สหวิริยาแพลทมิล 
ช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 3 11,000 ข้ึนไป 160 ม.14 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง 
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 330 บ/ว จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีธุรการ หญิง 18 - 30 ปวช. - ปวส. 1 ตามบริษัท เบอร์โทรศัพท์  038-090832-35 ต่อ 155

ประเภทกิจการ  ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ค่ากะ, โอที, รถรับ-ส่ง,
ชุดฟอร์ม, ประกันสังคม  และอ่ืนๆ

61 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 10 325 บจก.ซันพาราไดซ์ (ไทยแลนด์)
112/1 ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก  อ.บ้านโพธ์ิ
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-088792-4
ประเภทกิจการ  ผลิตบานประตูหน้าต่าง
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, ข้าวสวย, พักพนักงาน,
ประกันชีวิต, โบนัส  และอ่ืนๆ

62 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 18 - 35 ปวส. ข้ึนไป 1  - บจก.ผลไม้แปรรูปวรพร  
เจ้าหน้าท่ีธุรการความปลอดภัย หญิง 18 - 35 ไม่ระบุ 1  - 5  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีธุรการ หญิง 18 - 35 ไม่ระบุ 1  - ประเภทกิจการ  แปรรูปผลไม้

เบอร์โทรศัพท์  038-813444
สวัสดิการ  ประกันสังคม, เบ้ียขยัน

1142
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