
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มิถุนายน  2562
ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้

1 เจ้าหน้าที่บัญชี หญิง 20 - 30 ปวช. ขึ้นไป 1 13,000 บจก.เอเชียแปชิฟิกกลาส
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 30 ม.6 ขึ้นไป 10 325 88 ต.พิมพา  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างไฟฟ้า/อิเล็ค ชาย 20 - 30 ปวช. ขึ้นไป 5 12,500 เบอร์โทร. 038-989488 ประเภทกจิการ  -  ผลิตขวด

สวสัดิการ   ตามกฎหมายแรงงาน
2 หัวหน้าไลน์ผลิต ชาย 30 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 2 13000 + บจก.บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ ฯ

หัวหน้าแผนก ชาย 30 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 2 15000 + 24/1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 25 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 2 9,750 + เบอร์โทร. 038-845897  ประเภทกจิการ  -  ผลิตและจ าหนา่ยพลาสติก

เจ้าหน้าจัดซ้ือ ช/ญ 25 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 2 13,000 + สวสัดิการ   มีหอพัก, เบี้ยขยัน, มีโอที และอื่นๆ
3 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 38 ป.6 ขึ้นไป 10 325 บจก.ยูโรเปี้ยน เบเกอร่ี  

เจ้าหน้าที่ จป. ช/ญ 22 - 38 ป.ตรี 1 16,000 51 ม.1  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 086-3960327 ประเภทกจิการ - ผลิตขนม
สวสัดิการ  โบนัส, ค่าเช่าบ้าน, ค่ากะ,ค่ากะ

4 ผู้จัดการงานส่วนหน้า (แคชเชียร์) ช/ญ 25 ขึ้นไป ป.ตรี 1 25,000 + บจก.สยามแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา จ ากัด
หัวหน้างานเบเกอร่ี ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 11,000 21/4  ม.5  ต.วงัตะเคียน  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานจดัเรียงสินค้าอาหารสด ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10 10,000  โทร.033-021041-7 ต่อ 104/081-6418262
พนักงานรับสินค้า ชาย 21 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 1 12,000+ ประเภทกิจการ   - การค้าส่ง  ท างาน วันจนัทร์-เสาร์

สวัสดิการ : ประกันสุขภาพ, ค่ากะ,เบีย้ขยัน, โบนสั
ค่ากะ, เบี้ยเล้ียงนอกสถานที่ และอื่นๆ

5 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 23 - 40 ปวส. 2 13,000 บจก.ไทย คินแมนูแฟคเจอร่ิง
วศิวกรรม ช/ญ 23 - 40 ป.ตรี 2 17,000 84/15-16 ม.9 ต.บางววั  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท ์ 038-134346-8 ประเภทกจิการ  ผลิตเคร่ืองจักรการเกษตร  

สวัสดิการ  รถรับส่ง (บางคล้า,คอมเพล็กซ์,ขนส่งใหม)่

6 พนักงานเย็บจักร หญิง 18 - 45 ม.3 ขึ้นไป 6 320 บจก.ไทย อิน เท็กซ์ไทล์
ผู้ช่วย ช/ญ 18 - 45 ม.3 ขึ้นไป 1 320 78/4 ม.14 ต.บางขวญั  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  033-057699  ประเภทกิจการ  รับจ้างผลิตเส้ือกางเกงกีฬา

สวสัดิการ  เบีย้ขยนั, รถรับ-ส่ง, อาหารวา่งฟรี,ประกันสังคม และอื่นๆ

7 พนักงานแผนกเย็บ หญิง 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 3 325 บจก.ไอเอ็มจี (ไทยแลนด์) 
81/3 ม.3 ต.เทพราช  อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-595666-7 
ประเภทกิจการ - การผลิตเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

8 วศิวกรรมเขียนแบบ 3 D ช/ญ 22 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - บจก.พีว.ีคาสต้ิง แอนด์ แมชชีน
วิศวกรรม New Model ช/ญ 22 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - 1/8 ม.3 ต.หนามแดง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
วศิวกรรมโรงงาน ช/ญ 22 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-592368-9/016-7829966
เจ้าหน้าที่ จป. ช/ญ 22 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ - ผลิตชิ้นส่วนงานเหล็กหล่อ
พนักงาน QC ชาย 22 ขึ้นไป ม.6 ชึ้นไป 2  -
พนักงาน QA ชาย 22 ขึ้นไป ม.6 ชึ้นไป 2  -
พนักงาน  Store ชาย 22 ขึ้นไป ม.6 ชึ้นไป 1  -
เจ้าหนา้ที่วางแผนการผลิต ช/ญ 22 ขึ้นไป ม.6 ชึ้นไป 1  -

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที ่ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร : 0-3851-4842  เพือ่ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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8 เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ ช/ญ 22 ขึ้นไป ม.6 ชึ้นไป 1  - บจก.พีว.ีคาสต้ิง แอนด์ แมชชีน
เจ้าหน้าที่การตลาด ช/ญ 22 ขึ้นไป ม.6 ชึ้นไป 1  - 1/8 ม.3 ต.หนามแดง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

เบอร์โทรศัพท์  038-592368-9/016-7829966
ประเภทกิจการ - ผลิตชิ้นส่วนงานเหล็กหล่อ

9 ช่างเทคนิค ชาย 18 ขึ้นไป ปวช. 30 9,900 บจก.เอส.พ.ีเอส.อินเตอร์เทค
ปวส. 12,000 99 ม.2 ต.คลองนครเนือ่งเขต  อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา  

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10 325 เบอร์โทร. 085-1552996/038-579660 ประเภทกิจการ  -  เฟอร์นิเจอร์ไม้

สวสัดิการ  เบีย้ขยนั,  ข้าวฟรี, รถรับ-ส่ง,ชุดฟอร์ม  และอืน่ๆ

10 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 35 ป.6 ขึ้นไป 110 325 บจก.รอยัลชาร์ปเพนนิ่ง
279 ม.8 ต.แปลงยาว  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท ์ 033-599457 ประเภทกจิการ  ผลิตใบเล่ือย

สวสัดิการ ค่าข้าว, ค่าที่พัก, ค่ารถรับส่ง, ค่ากะ
11 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 22 - 40 ม.6 ขึ้นไป 25 325 บจก.อารัทรัส

75/14 ม.6 ต.บางววั  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท์  038-540242
ประเภทกิจการ  พ่น และเคลือบสีพัสดุต่างๆ

12 ล่ามภาษาจีน ช/ญ 22 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - บจก.ซันบีน แมซีน (ไทย)
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.4 ขึ้นไป 2 325 78/18 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
แม่บา้น หญิง 18 ขึ้นไป ไม่จ ากัด 1 325 เบอร์โทรศัพท์  038-573141

ประเภทกจิการ - ผลิตและจ าหน่ายจกัรเยบ็ผ้าส่งออก
สวสัดิการ  เบี้ยขยัน, ค่ารถช่วงโอท,ี ประกันสังคม

13 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 - 35 ป.6 ขึ้นไป 10 345 บจก.เพนต้า ทิก อินดัสทรีย์
พนักงาน QC หญิง 20 - 35 ม.3 ขึ้นไป 1 325 86/1 ม.3 ต.แสนภดูาษ  อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าทีบ่คุคล หญิง 30 - 40 ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-577889-90
พนักงานขับรถโฟคลิฟ ชาย 20 - 35 ม.3 ขึ้นไป 1 345 ประเภทกิจการ  รับจ้างตัดเหล็ก

14 ช่างเทคนิค ชาย 25 - 35 ปวช. ขึ้นไป 1 325 บจก.ออโต้ เมททอล พาร์ท
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 25 - 35 ปวช. ขึ้นไป 2 325 10/3 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างต้ังแม่พมิพ์ ชาย 25 - 35 ม.6 ขึ้นไป 3 325 เบอร์โทรศัพท์  094-2439777
เจ้าหน้าทีธุ่รการ หญิง 20 - 40 ม.6 ขึ้นไป 1 325 ประเภทกิจการ  รับจ้างปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์
พนักงาน QC ช/ญ 20 - 40 ม.6 ขึ้นไป 2 325
พนักงานไลน์ผลิต ช/ญ 18 - 50 ป.6 ขึ้นไป 27 325

15 PC Ganban หญิง 25 - 29 ปวส. 1  - บจก.ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย)
ช่างเทคนิค ชาย 22 - 25 ปวส. 1  - 80 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
HR Staff ช/ญ 24 - 27 ปวส. 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 063-2078694 ประเภทกจิการ  การผลิตยานยนต์

16 เจ้าหน้าที่วดัเคร่ือง หญิง 18 - 24 ปวช./เทียบเท่า 1  - บจก.วรีู โมลด (ไทยแลนด์)
เจ้าหน้าที่การตลาด หญิง 18 - 24 ปวช./เทียบเท่า 1  - 17 ม.2 ต.พิมพา  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่ธรุการ หญิง 18 - 24 ปวช./เทียบเท่า 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-088-439
เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ ช/ญ 24 ขึ้นไป ปวช./เทียบเท่า 1 - ประเภทกจิการ - ประกอบกจิการออกแบบโมลด์ น าเขา้ -ส่งออก 

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที ่ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร : 0-3851-4842  เพือ่ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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17 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ป.6 - ม.6 40  - บจก.ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 22 ขึ้นไป ปวส. 3  - 99/6 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างยนต์ ชาย 22 ขึ้นไป ปวส. 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-842145 ประเภทกจิการ - อตุสาหกรรมส่ิงทอ(ด้ายเยบ็ผ้า)เพื่อการส่งออก

เจ้าหน้าบุคคล ช/ญ 25 - 35 ปวช.ขึ้นไป 1  - สวัสดิการ  เบี้ยขยัน, หอพัก, ค่ากะ, โบนัส,และอื่นๆ
18 พนักงานขับรถโฟคลิฟท์หนีบม้วน ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2  - บจก.ศิริวฒันา อินเตอร์พร้ินท์

เจ้าหน้าที่จัดซ้ือตลาด ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - 14/8 ม.12 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
digital proof ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-532000 ต่อ 104
พนักงาน รปภ. ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  - ประเภทกิจการ   ส่ิงพิมพ์กระดาษ
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10  -
เจ้าหน้าที่ Plate ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  -
เจ้าหน้าที่ประสานงาน หญิง 18 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1  -
พนักงานขับรถ ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2  -
พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  -
ผู้ช่วยช่างตัด ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  -
พนักงานท ากล่องบรรจสิุนค้า ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  -
ผู้ควบคุม Feeder ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5  -
ผู้ช่วยช่างพิมพ์ Sheet ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2  -
ผู้ช่วยช่างตัด ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2  -
พนักงาน KOLBUS ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 3  -

19 พนักงานขาย ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 10,000 บจก.ซีอาร์ซี ไทวสัดุ  สาขาฉะเชิงเทรา
พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 10,000 ม.2  ต.โสธร  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าขาย ช/ญ 30 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 4 15,000 + เบอร์โทร. 081-3718307/033-590200  ประเภทกิจการ    ธรุกิจค้าปลีก

สวสัดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน
20 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10 325 บจก.ซันพาราไดช์ (ไทยแลนด์)

เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1  - 1121  ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก  อ.บ้านโพธิ ์จ.ฉะเชิงเทรา
เจา้หน้าที่ Engineering หญิง 20 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1  - เบอร์โทร. 038-088792-4 ประเภทกจิการ  ผลิตบานประตูหน้าต่างอลูมเินียม

เจ้าหน้าที่วาดแบบ ชาย 20 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1  - สวสัดิการ  ชุดฟอร์ม, เบี้ยขยัน, รถรับส่งพนักงาน
21 พนักงานขาย ช/ญ 20 - 35 ม.3 ขึ้นไป 7 10,000-15,000 บจก.โรบินสัน 

พนักงานแคชเชียร์ ช/ญ 20 - 35 ม.6 ขึ้นไป 7 10,000-15,000 910  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานป้องกนัการสูญเสีย ชาย 22 - 35 ม.6 ขึ้นไป 2 10,500-15,000 เบอร์โทรศัพท์  092-2615493
พนักงานขายอุปกรณ์กีฬา ช/ญ 20 - 35 ม.3 ขึ้นไป 1 10,000-15,000 ประเภทกิจการ  ห้างสรรพสินค้า
พนักงานบ ารุงรักษาไฟฟา้ ชาย 20 -35 ปวช. - ป.ตรี 2 12,000 สวสัดิการ   เบี้ยขยัน, โบนัสประจ าปี
พนักงานตรวจรับสินค้า ชาย 20 - 35 ม.3 ขึ้นไป 2 10,000-15,000

22 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 20 10,200 บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
เจา้หนา้ทีป่อ้งกนัสูญเสีย (LP) ชาย 22 - 30 ป.ตรี 5 12,500 99/7 ม.1  ต.คลองเปรง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงาน IT ชาย 20 ขึ้นไป ป.ตรี 2 12,500 เบอร์โทรศัพท์  090-8090107/033-021725

ประเภทกิจการ  ศูนย์กระจายสินค้าฉะเชิงเทรา
สวสัดิการ  รถรับ-ส่ง, ค่ากะ, โอที

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที ่ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร : 0-3851-4842  เพือ่ประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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23 พนกังานบริการลูกค้า/แคชเชียร์ ช/ญ 18 - 45 ม.6 ขึ้นไป 5 11,000 บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
พนักงานอาหารสด ช/ญ 18 - 45 ม.3 ขึ้นไป 5 11,000 9/1 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานสินค้าทั่วไป ช/ญ 18 - 45 ม.3 ขึ้นไป 5 10,000 เบอร์โทรศัพท์ 087-1377181/038-536100
พนักงานอาหารแห้ง ชาย 18 - 45 ม.3 ขึ้นไป 2 10,000 ประเภทกิจการ   ค้าปลีก

24 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 20 325 บจก.โรยัล อิเลคทรอนิค แฟคโทร่ี (ไทยแลนด์)
20/1-2 ม.2 ต.คลองนา  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-822404-8
ประเภทกิจการ  ผลิตภณัฑ์ที่ใช้กับงานอิเลคทรฯ

25 เจ้าหน้าที่ QA ช/ญ 25 - 37 ปวส. - ป.ตรี 2 13,000-15,000 บจก.นิโตโม
พนักงานขับรถ 6 ล้อ ชาย 25 - 37 ป.6 ขึ้นไป 1 10,000 - 13,000 77/7 ม.3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  086-818-1433  ประเภทกจิการ  ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

สวสัดิการ  ค่าอาหารกลางวนั, ค่าเดินทาง,ค่ากะ, เบี้ยขยนั, ชดุฟอร์ม

26 เจ้าหน้าที่บัญชี หญิง 25 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.ทอร์ค
ช่างประจ าโรงงาน ชาย 20 - 35 ปวส. 1  - 51/4 ม.1 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมอืง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 18 - 35 ปวช. - ม.6 1  - เบอร์โทรศัพท์  033-050470
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 35 ม.3 ขึ้นไป 4  - ประเภทกิจการ  ผลิตอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน

สวสัดิการ  เบี้ยขยัน, ค่าครองชีพ, โบนัส และอื่น
27 พนักงานขบัรถโฟร์คลิฟท์ ช/ญ 20 ขึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 4  - บจก.ทีมพลาส เคมีคอล

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ขึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 10  - 3/3 ม.1 ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 20 ขึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-570400-2
ช่างเทคนิค ชาย 20 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 2  - ประเภทกิจการ  ผลิตเม็ดพลาสติก
ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ สวสัดิการ  ประกันสังคม, ค่ากะ, ค่าอาหาร,

ค่าความร้อน, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม  และอื่นๆ

28 เจา้หน้าที่พฒันาระบบงาน IE ช/ญ 23 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - บจก.นิวพลัสนิตต้ิง  
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ช/ญ 23 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1  - 34 ม.20 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานอบรีด ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-593129/038-593130
พนักงานเย็บจักร ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10  - ประเภทกิจการ  ส่ิงทอ, เส้ือผ้าสตรี

สวสัดิการ  รถรับ-ส่ง, หอพัก, เบีย้ขยัน, ค่าร้อน,ค่ารถ, ค่ากะ และอืน่ๆ

29 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 2  - บจก.โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ธรุการ ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 2  - 79 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-570070-3

ประเภทกิจการ - จ าหน่ายสายสัญญาณควบคุมทั่วไป
30 พนักงานชั่งสารเสริม ช/ญ 20 - 30 ม.3 ขึ้นไป 1  - บจก.คาร์กิลล์สยาม

พนักงานบรรจุอาหาร ช/ญ 20 - 30 ม.3 ขึ้นไป 2  - 31/2 ม.11 ต.คลองนครเนื่องเขต
พนักงานอัดเม็ด ชาย 20 ขึ้นไป ปวส. 2  - อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หวัหน้าควบคุมการผลิต ชาย 23 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-593104-10

สวสัดิการ  ประกันสังคม,โบนัส,ชุดพนักงาน
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31 เจ้าหน้าที่บญัชีต้นทนุ/ผลิต หญิง 18 - 35 ป.ตรี (บัญช)ี 2  - บจก.ผลไม้แปรรูปวรพร  
พนักงาน QA/QC ช/ญ 18 - 35 ป.ตรี 2  - 5  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างกล ชาย 18 - 35 ปวช. 3  - ประเภทกิจการ  แปรรูปผลไม้  เบอร์โทรศัพท์  038-813444

เจ้าหน้าออไลย์ หญิง 18 - 35 ปวส.- ป.ตรี 1  - ต าแหน่งงาน  1-3 ท างานที่แปลงยาว
เจ้าหน้าที่บุคคล หญิง 18 - 35 ป.ตรี 1  - ต าแหน่งงาน  4-5 ท างานที่อ าเภอเมือง

32 ตัวแทนประกันชีวติ ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี 4 9,000 บจก.เมืองไทยประกันชีวติ
ที่ปรึกษาการเงิน ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี 2 9,000 86/4-5 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้จัดการทดลองงาน ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี 3 25,000 เบอร์โทรศัพท์  087-6163342

ประเภทกิจการ  ประกันชีวติ
33 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 22 - 40 ม.6 - ปวส. 25 325 บจก.วนิเวร์ิธ

75/11 ม.6 ต.บางววั  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
เบอร์โทรศัพท์  038-538452 
ประเภทกิจการ - รับจา้งผลิตและติดต้ังอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า

34 วศิวกรเคร่ืองกล ช/ญ 23 ขึ้นไป ป.ตรี (เคร่ืองกล) 5 17,000 ขึน้ไป บจก.เคแอลเค โปรดักส์
แม่บ้าน หญิง 30 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 325 20/3/1 ม.3 ต.คลองอดุมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา
เจ้าหน้าที่วางแผน ช/ญ 23 ขึ้นไป ป.ตรี 1 14,000 เบอร์โทรศัพท์  081-1701789

ประเภทกิจการ - ผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์
35 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 21 - 30 ม.3 ขึ้นไป 6  - บจก.ยูไนเต็ด ทังสเตน

เจา้หน้าที่ระบบคุณภาพ หญิง 21 - 27 ป.ตรี 1  - 15/5 ม.1 ต.คลองอดุมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
Engineer ชาย 21 - 25 ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-090650-4

ประเภทกิจการ  ขายส่ง-ปลีกทังสเตนคาร์ไบด์
36 เจ้าหน้าที่ขาย/การตลาด หญิง 20 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 2 325 บจก.อินเตอร์เทค สเปคเชียลต้ีกลาส

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 20 335 28/10 ม.1 ต.คลองอดุมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  089-6771649
ประเภทกิจการ  - ผลิตและจ าหน่าย กระจกนิรภยั

37 หัวหน้าแผนก ช/ญ 18 - 30 ปวส. - ป.ตรี 1 18,000-25,000 บจก.เอเชีย ฟิชเชอร่ี อินดัสตร่ี
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 10 325 182 ม.12 ต.บางววั  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ขึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 1 325 เบอร์โทรศัพท์  038-531754 ประเภทกจิการ - ลิตสินค้าประเภท เชือก และ อวน 

พนักงานขับรถ 6 ล้อ ชาย 20 ขึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 1 15,000-20,000 สวสัดิการ  เบี้ยขยนั, บ้านพกัฟรี, โบนัส, โอที,และอื่นๆ

38 เจ้าหน้าที่พัสดุ ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 2  - บจก.เอส บี พี แมนูแฟคเจอร่ิง
พนักงานผสม ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 1  - 43/6 ม.3 ต.คลองอดุมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงาน R&D ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-593690 ประเภทกิจการ  ผลิตเคร่ืองส าอาง

39 ช่างซ่อมบ ารุง ช/ญ 20 - 24 ปวช. - ปวส. 1 12,000 บจก.ด๊ิกคิง
เจ้าหน้าที่การผลิต ช/ญ 20 - 24 ป.ตรี 2 15,000 49/3 ม.2 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธิ์จ.ฉะเชิงเทรา
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ช/ญ 20 - 25 ป.ตรี 2 17,000 เบอร์โทรศัพท์  088-2094228
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 45 ม.3 ขึ้นไป 5 325 ประเภทกิจการ  แปรรูปเป็ด
เจ้าหน้าที่บุคคล ช/ญ 22 - 25 ป.ตรี 1 15,000 สวสัดิการ  เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, โบนัส, โอที
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 20 - 35 ม.3 ขึ้นไป 1 345
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40 พนักงาน QC ชาย 20 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 2 10,500 บจก.โฮฟ.ดี.เค
เจ้าหน้าที่บัญชี หญิง 20 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - 81 ม.3 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เจา้หนา้ที่จดัซ้ือต่างประเทศ ช/ญ 20 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  084-2724073
พนักงานขับรถส่งของ ชาย 18 ขึ้นไป ไม่จ ากัด 1 ประเภทกิจการ   ผลิตเฟอร์นิเจอร์
ชุปเปอร์ไวร์เซอร์ (พูดภาษาอังกฤษได้) ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.ตรี 1   - สวสัดิการ  โบนัส, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน

41 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 5 325 บจก.สยาม พลาวดู
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ชาย 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 12,000 88 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

เบอร์โทรศัพท์  038-086330 สวัสดิการ  ค่าพาหนะ, เบี้ยขยัน  

ประเภทกิจการ  ผลิตประตู แผ่นพลาสวดู
42 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 325 บจก.แอสโซซิเอท บรรจุภณัฑ์

102/7 ม.6 ต.บางววั  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-538639-40 ประเภทกิจการ  ผลิตกล่องกระดาษ

43 พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 8 325 บจก.เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตร้ี
พนักงานติดรถส่งของ ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 325 5/9-11-12  ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานบรรจุ ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 20 325 เบอร์โทรศัพท์  038-538037-041
เจ้าหน้าที่บัญชี ช/ญ 20 - 42 ป.ตรี (ปิดงบ) 1 15,000 ขึน้ไป ประเภทกิจการ  ผลิตภณัฑ์พลาสติก

44 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ ชาย 23 - 28 ป.ตรี 1  - บจก.ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์
111 ม.9 ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-575731-8
ประเภทกิจการ - ขายส่งและผู้ผลิตแบตเตอร่ี

45 ชา่งซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 2  - บจก.อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค
ช่างซ่อมบ ารุง พัฒนาระบบ ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 2  - 88 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
ชา่งประจ าเครื่องจักร ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 3  - เบอร์โทรศัพท์  038-571-845-9 ต่อ 126
ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่  ประเภทกิจการ   บรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืม
ช่างพิมพ์ ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 2  - สวสัดิการ  ข้าวฟรี, ค่าอาหาร 20 บาท/วนั
หวัหน้าแผนกซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 45 ป.ตรี 1  - เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, รองเท้า, และอื่นๆ
Production Supervisor ชาย 35 - 45 ป.ตรี 1  -

46 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 30 ป.4 ขึ้นไป 20 325 บจก.บางกอก มีท โปรเซลซิง
84 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 038-570042/086-5284820
ประเภทกิจการ - ผลิตและขายอาหาร

47 เจ้าหน้าที่ QA ช/ญ 25 - 37 ป.ตรี 2  13,000-15,000 บจก.นิโตโม
77/7 ม.3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉช
เบอร์โทรศัพท์  038-588570-1 ประเภทกิจการ -  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

48 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ชาย 35 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - บจก.เอฟ.ซี.พ.ี 
หัวหน้าแผนกความปลอดภัย ช/ญ 25 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - 45 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หัวหน้างานอาคารสถานที่ ชาย 25 ขึ้นไป ปวส. - ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  เสริมอาหาร เคร่ืองส าอาง
เจ้าหน้าที่พลังงาน หญิง 20 ขึ้นไป ปวส. - ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-086867-8
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ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มิถุนายน  2562
ล าดบั ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ตัง้

49 เจา้หน้าวิเคราะห์ทางเคมี หญิง 20 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - บจก.เอฟ.ซี.พ.ี 
เจ้าหน้าที่ IT ชาย 21 ขึ้นไป ปวส. - ป.ตรี 1  - 45 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างต้นก าลัง 1 ชาย 21 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 1  - ประเภทกิจการ  เสริมอาหาร เคร่ืองส าอาง
ช่างเทคนิคแผนกผลิต ชาย 21 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-086867-8
พนักงานรขับรถส่งสินค้า ชาย 21 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  - สวสัดิการ  รถรับ-ส่ง, ข้าวเปล่าฟรี, เบี้ยขยัน,
พนกังานขบัรถรับส่งพนกังาน ชาย 21 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  - โบนัส, ชุดฟอร์ม, ค่าอาหาร, และอื่นๆ
พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 21 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10  -
พนักงานดูแลสวน ชาย 35 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1  -
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1  -

50 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 40 ไม่จ ากัด 10 325 บจก.สยาม พัลน์โมลด์ แพ็คกิ้ง
75/3 ม.1 ต.คลองขุด  อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  084-8689191
ประเภทกิจการ  แปรสภาพกระดาษเก่าอัดขึ้นรูป

51 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ไม่จ ากัด 30 325 บจก.ไอเอ็มจี (ไทยแลนด์)
81/3 ม.3 ต.เทพราช  อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-595666-7
สวสัดิการ  ค่าข้าว, โอที, ชุดฟอร์ม, โบนัส

52 Process Engineer ชาย   ป.ตรี 1  - บจก.ไซโก้ อินสทรูเม้นท์  (ประเทศไทย)
CQE Engineer ชาย 22 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - 270 ม.7 ต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
Production Planing Staff ชาย 22 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  081-9335102
ช่างเทคนิค ชาย 22 ขึ้นไป ปวส. 1  - ประเภทกิจการ  ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
Support Production ไฟฟ้า,ช่างกล *** (ประจ านิคมฯเกตเวย์ซิต้ี)

53 เจ้าหน้าที่ QMR ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.ตรี 1  - บจก.ไทยลีการเกษตร
ช่างคุมเคร่ืองจักร ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1  - 1/9 ม.1 ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างซ่อมยบ ารุง ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  089-8937874
พนักงานบรรจุข้าว ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10  - ประเภทกิจการ   ผลิตข้าว
พนักงานโหลดสินค้า ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10  - สวสัดิการ  ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม, เบี้ยขยัน

ค่าข้าว, เงินปรับประจ าปี, โบนัส  และอื่น
54 ช่างเชื่อมโลหะ ชาย 25 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10  - บจก.โจวกวาง (ไทยแลนด์)

 - เชื่อมงานอาร์กอน 15/3/10-1 ม.14 ต.คลองหลวงแพง่  อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทรา

 - ควบคุมตู้เชื่อมอัตโนมัติ เบอร์โทรศัพท์  038-846012-3 ต่อ 102
ประกอบงานขึ้นรูป ประเภทกจิการ - ผลิตชิ้นส่วนอเิล็คทรอนิกส์ (ฝาคาปาซิเตอร์)

สวสัดิการ โบนัส, ค้าข้าว, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม
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