
ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน มถินุำยน  2563
ล ำดับ ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้
1 เจ้าหน้าท่ีการเงิน หญิง 23 - 30 ป.ตรี 1 12,000 บจก.สหวิริยาเพลทมิล (010755000258)

วิศวกรสอบเทียบ หญิง 23 - 30 ป.ตรี 1 16,000 160 ม.14 ต.บางปะกง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
วิศวกรไฟฟ้า ชาย 23 - 35 ป.ตรี 2 16,000 เบอร์โทรศัพท์  081-9262352
ช่างเทคนิค ชาย 20 - 30 ปวส. 4 11,000 ประเภทกิจการ การผลิตเหล็กแผ่น
วิศวกรฝ่ายผลิต ชาย 23 - 30 ป.ตรี 1 16,000

2 Customer service ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 20000 ข้ึนไป บจก.ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ (0105543065603)
ผู้ช่วยผู้จัดการ ชาย 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 25,000 155 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

พนักงานขับรถ 6 ล้อ ชาย 18 - 50 ไม่จ ากัด 1 12,000 เบอร์โทรศัพท์  038-571558 ต่อ 100-105
ประเภทกิจการ   ส่งของต่างประเทศ
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, โบนัส, ค่าอาหาร,ท่ีพัก
และอ่ืนๆ

3 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 25 - 30 ปวช. ข้ึนไป 2  - ในเครือ บจก.ชุนหลี กรุ๊ป (0245544000385)
พนักงานขับรถ ชาย 28 - 45 ม.3 ข้ึนไป 1  - บจก.สิงห์ฉะเชิงเทรา
(โฟล์คลิฟท์) 43 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-513652/08-63303988
ประเภทกิจการ   ค้าปลีก/ค้าส่ง
สวัสดิการ

4 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 20 - 40 ม.3 ข้ึนไป 10 10,200 บจก.ศูนย์กระจายสินค้า บ๊ิกซี (0107536000633)
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี หญิง 20 - 30 ป.ตรี 1 22,000 99/7 ม.1 ต.คลองเปรง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
เจ้าหน้าท่ีป้องกันสูญเสีย ชาย 20 - 30 ปวช. 3 12,500 เบอร์โทรศัพท์  090-8090107

ประเภทกิจการ  คลังสินค้า
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง (บ้านโพธ์ิ-คลองเปรง)

5 ช่างข้ึนรูป ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. 4 12,000 บจก.เอเชียแปซิฟิกกลาส  (005548125787)
ช่างไฟฟ้า ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1 12,000 88 ม.2 ต.พิมพา  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างคุมเคร่ือง ชาย 18 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 4 12,000 เบอร์โทรศัพท์  038-989499 ต่อ 105
เจ้าหน้าท่ี QC ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2 9,900 ประเภทกิจการ  ผลิตขวดแก้ว

สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
6 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 14,000 บจก.ยูโรเป้ืยนเบเกอร่ี (0115534004711)

พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 330 51 ม.1  ต.หอมศีล อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ป.6 ข้ึนไป 10 330 เบอร์โทรศัพท์  086-3960327

ประเภทกิจการ  การผลิตอาหาร
สวัสดิการ  ข้าวฟรี, เบ้ียขยัน, ค่ากะ, ประกันสังคม และอ่ืนๆ

7 แม่บ้าน หญิง 18 - 35 ไม่จ ากัด 4 330 โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (0245559001625)
เจ้าหน้าท่ีการเงินผู้ป่วย หญิง 18 - 35 ปวส. 1 ตามตกลง 88/122-123 ม.13 ต.บางตีนเป็ด

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  099-0948080

ประเภทกิจการ  โรงพยาบาล
สวัสดิการ   ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา,
ค่าเบ้ียขยัน, โบนัส, ค่าประสบการณ์, และอ่ืนๆ

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่

ประสำนนำยจำ้งและรบัหนังสอืสง่ตวั P. 1



ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน มถินุำยน  2563
ล ำดับ ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้
8 ช่าง CNC ชาย 25 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2 15,000 บจก.คอมมิวเวลเอ็นเตอร์ไพรส์   (0105532079187)

พนักงาน QC ชาย 25 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5 330 78/19 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
ช่างแม่พิมพ์โลหะ ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2 330 จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-573145
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

9 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 - ปวส. 10 9,930 บจก.เหรียญทองการพิมพ์   (0105550072776240001)

วิศวกรไฟฟ้า ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
วิศวกรบ ารุงรักษา ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 เบอร์โทรศัพท์  063-9057390 ต่อ 14
วิศวกรผลิต ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี - ป.โท 1 15,000 ประเภทกิจการ    ส่ิงพิมพ์

สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
10 พนักงาน QC ช/ญ 20 - 35 ม.6 ขึน้ไป 2 330 บจก.เดอะแพคเกลจ้ิง   (0105539043927)

พนักงานหลอม ชาย 20 - 45 ป.6 ขึน้ไป 1  - 37/1 ม.19  ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
หัวหนา้แผนก QC ช/ญ 25 ขึน้ไป ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  
พนักงานพมิพ์ ชาย 20 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 7 330 เบอร์โทรศัพท์   038-834021-5
พนักงานตดัเล็ก ช/ญ 20 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 3 330 ประเภทกิจการ   การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ
พนักงานขับรถ ชาย 25 - 50 ไม่จ ากัดวุฒิ 1  -  

11 พนักงานขาย ช/ญ 20 - 35 ปวส. 1 ตามตกลง บจก.ผลไม้แปรรูปวรพร  (0245538000557)
หัวหน้าขาย ช/ญ 20 - 37 ป.ตรี 1 ตามตกลง 5 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา

การตลาด เบอร์โทรศัพท์  038-813444
ประเภทกิจการ   ผลไม้แปรรูป
สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

12 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือตลาดต่างประเทศ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1 13,000-15,000 บจก.ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์ (0107538000622)
เจ้าหน้าท่ีประสานงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 5 12,000-15,000 14/8 ม.12 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
แม่บ้าน หญิง 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 3 330 เบอร์โทรศัพท์  038-532-000 ต่อ 104
เจ้าหน้าท่ีสรรหา ชาย 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 13,000-15,000 สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
วิศวกรฝ่ายผลิต ชาย 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 13,000-15,000

ช่างไฟฟ้า ชาย 25 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 12,000
13 หัวหน้าวิศวกรรม ชาย 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.โตโยอ๊ิงค์  (ประเทศไทย) (0105514005339)

130 ม.9 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-989099/ 038-989100

ประเภทกิจการ   การผลิตหมึกพิมพ์
สวัสดิการ ค่าอาหาร, ค่าครองชีพ, ค่าต าแหน่ง
ชุดฟอร์ม, โบนัส, รถรับส่ง  และอ่ืนๆ

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่

ประสำนนำยจำ้งและรบัหนังสอืสง่ตวั P. 2



ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน มถินุำยน  2563
ล ำดับ ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้
14 พนักงานคลงัสนิคา้ ชาย 21 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 5  - บจก.เอฟ.ซ.ีพ.ี

ชา่งซอ่มบ ารงุ ชาฃ 21 ขึน้ไป ปวช. - ปวส. 2  - 45 ม.4  ต.คลองอดุมชลจร  อ.เมอืง
ชา่งตน้ก าลงั ชาย 21 ขึน้ไป ปวช. - ปวส. 2  - จ.ฉะเชงิเทรา
แมบ่า้น หญงิ 35 ขึน้ไป ป.6 1  - เบอรโ์ทรศพัท ์ 095-2084241

ประเภทกจิการ  ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร

สวสัดกิาร  รถรับ-สง่, ขา้วเปลา่ฟร,ี เบีย้ขยนั

โบนัส, ชดุฟอรม์, และอืน่ๆ
15 พนักงานบรรจุ ชาย 18 - 35 ม.3 ขึน้ไป 2  - บจก.ไฮเทคฟาสเทนเนอร ์แมนูแฟคเจอร์

พนักงาน QC ช/ญ 18 - 35 ม.6 ขึน้ไป 1  - 42/1  ม.5 ต.ทา่ขา้ม  อ.บางปะกง

จ.ฉะเชงิเทรา

เบอรโ์ทรศพัท ์ 038-090573

ประเภทกจิการ  ผลติสกรู

สวัสดกิาร  เบีย้ขยัน,ชดุฟอรม์, รองเทา้นริภัย

คา่ทักษะ
16 เจา้หนา้ที ่Safety ช/ญ 25 - 29 ป.ตรี 1  - บจก.มอิรุะ อนิดัสทรสี ์ (0245557001750)

84/2 ม.9  ต.บางวัว  อ.บางปะกง

จ.ฉะเชงิเทรา

เบอรโ์ทรศัพท ์ 038-134400  ตอ่ 209

ประเภทกจิการ  น ้ายาเคม ี ไอน ้า

สวสัดกิาร  ตามกฏหมาย
17 พนักงานขาย ช/ญ 20 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10 10,000 ขึน้ไป บจก.วริยิะโลหะ

วศิวกรโยธา ช/ญ 20 ขึน้ไป ป.ตรี 3 20,000 ขึน้ไป 74/14  ม.7 ต.บางพระ  อ.เมอืง
โฟรแ์มนกอ่สรา้ง ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช. 5 20,000 ขึน้ไป จ.ฉะเชงิเทรา
ผูจั้ดการโรงงาน ช/ญ 20 ขึน้ไป ป.ตรี 3 20,000 ขึน้ไป เบอรโ์ทรศพัท ์ 082-7268574
ชา่งตดิตัง้ ช/ญ 20 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10 10,000 ขึน้ไป ประเภทกจิการ

สวสัดกิาร  ตามกฏหมาย
18 กุ๊ก ชาย 18 - 35 ปวช. ข้ึนไป 2 10,000 -15,000 มูลนิธิหอธรรมพระบารมี

ผู้ช่วยกุ๊ก และ ชาย 18 - 35 ปวช. ข้ึนไป 2 10,000 - 12,000 ศูนย์การเจริญสติและหอศิลป์ร่วมสมัยฉะเชิงเทรา
พนักงานจัดเล้ียง ชาย 18 - 30 ปวช. ข้ึนไป 1 10,000-12,000 99 ต.บางกรูด  อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  096-3239209

19 เจ้าหน้าท่ีการตลาด ช/ญ 23 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.ประชาสุข พรอพเพอร์ ต้ี 
(บริหารพ้ืนท่ีเช่า) 24555300712
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 23 ม.2 ต.บางขวัญ  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  099-4219990
ประเภทกิจการ  อสังหาริมทรัพย์

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน มถินุำยน  2563
ล ำดับ ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้
20 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 50  - บจก.วนิดา  ฟู๊ดส์

เจ้าหน้าท่ีวางแผนผลิต ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 108 ม.5  ต.เมืองใหม่  อ.ราชสาสน์
อาชีวอนามัย จ.ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม ชาย 25 - 35 ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์   038-090-605
ประเภทกิจการ  แปรรูปไก่

21 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 30  - บจก.ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียร่ิง (0245549000731)
8/9 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์   089-9364749
ประเภทกิจการ  ผลิต จ าน่ายอุปกรณ์ช้ินส่วนโลหะ

22 ผู้จัดการสาขา ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 2  - บจก.ดูโฮม 
88/8 หมู่ 5 ต.บางสมัคร 
เบอร์โทรศัพท์   08-1159-7988
ประเภทกิจการ  วัสดุก่อสร้างครบวงจร

23 ล่ามภาษาไทย-จีน ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1  - บจก.ลอยัลไฮ่เหลียง คอบเปอร์ (ประเทศไทย) 
102 ม.3 ต.บ้านโพธ์ิ 
เบอร์โทรศัพท์  0-3857-8407
ประเภทกิจการ  ผลิต จ าน่ายท่อ

24 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000-20,000 บจก.ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย 
1/997-9 ม.14 ถนนจรัลยานนท์ 
ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  0-3840-8502
ประเภทกิจการ  น าเข้าและจ าหน่ายเคร่ืองมือ
อุตสาหกรรม

25 พนักงานจัดของ ช/ญ 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 1 360 บจม.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
พนักงานแผนกอาหารสด ช/ญ 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 1 360 28/73 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต าบลหน้าเมือง 

เบอร์โทรศัพท์  0-3851-8666
ประเภทกิจการ  ห้างสรรพสินค้า

26 หัวหน้างานแผนกขนส่ง หญิง 20 - 45 ปวช. ข้ึนไป 2 15,000 บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ  (สาขาฉะเชิงเทรา) 
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ช/ญ 20 - 45 ปวช. ข้ึนไป 1  - 99 หมู่ 2
พนักงานขายเหล็ก,ปูน ชาย 20 - 45 ม.6 ข้ึนไป 2  - เบอร์โทรศัพท์  0-3359-0200

ประเภทกิจการ  วัสดุก่อสร้างทุกชนิด
27 ผู้จัดการท าส่ือโฆษณา ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 1 15,000 บจก.ตะวันออกค้าปลีก 

นิเทศศาสตร์ 55/1 หมู่ท่ี 4 ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
เบอร์โทรศัพท์   0-3898-1333
ปรเภทกิจการ  ห้างสรรพสินค้า

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน มถินุำยน  2563
ล ำดับ ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้
28 ช่างประจ าอพาร์ทเมนท์ ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1 10,000 บจก.สุทธิพงศ์ค้าวัสดุก่อสร้าง (072) 

149 หมู่ท่ี 12 ถนนเทพรัตน กม 44
ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  0-3853-1977
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร

29 Marketing DAOS ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - บจก.ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
บริหารธุรกิจ 187/3 หมู่ท่ี 1 ถนนบางนา-ตราด กม.42 

Marketing OB ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
Sales Execvtive ช/ญ 22 - 32 ป.ตรี 2  - เบอร์โทรศัพท์  0-3853-8969

ประเภทกิจการ  ขายปลีกเคร่ืองเขียนและ
เคร่ืองใช้ส านักงาน

30 ผู้จัดการส่วนบริหาร ชาย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจม.เอกรัฐวิศวกรรม 
โครงการโชล่าเชลล์ วิศวกรรมศาสตร์/ 190/1 หมู่6 

สาขาไฟฟ้า เบอร์โทรศัพท์  0-3853-0211
หรือท่ีเก่ียวข้อง ประเภทกิจการ  ผลิตจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า

แผงโซล่าร์เซลล์
31 แม่บ้าน หญิง 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - โรงแรม ลานนารีสอร์ท 

99 หมู่ 6 
เบอร์โทรศัพท์  08-53340335
ประเภทกิจการ  โรงแรม

32 กุ๊ก ท าซูชิ ช/ญ 30 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1  - บจก.เดซ่ี ฟู้ดส์แอนด์เซอร์วิส 
93/9-10 ถนนศุขประยูร ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
เบอร์โทรศัพท์  08-58199544
ประเภทกิจการ  ภัตตาคาร ร้านอาหาร

33 เจ้าหน้าท่ีบัญชี ช/ญ 40 ข้ึนไป ป.ตรี 3  - บจก.ที แอสเซท แอนด์ โฮลด้ิง
พนักงานต้อนรับ ช/ญ 20 - 35 ปวช. - ปวส. 3  - 86/6 หมู่ท่ี 1 ต.ท่าทองหลาง
พนักงานซ่อมบ ารุง ชาย 25 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2  - อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 
พนักงานจัดเล้ียง ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 3  - เบอร์โทรศัพท์   09-54900086
พนักงานห้องอาหาร ช/ญ 20 - 35 ม.6 - ปวช 3  - ประเภทกิจการ  โรงแรม
(เสิร์ฟ)
พนักงานแม่บ้าน ช/ญ 25 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 3  -
พนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย 35 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2  -

34 พนักงานขาย ช/ญ 18 - 35 ปวส. ข้ึนไป 1  - บจก.เพ็ท กัสโต 
พนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคล ชาย 35 - 50 ไม่จ ากัด 1  - 59/5 หมู่ท่ี 8 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง
พนักงานดูแลสินค้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 400 จ.ฉะเชิงเทรา 24000
PC ประจ าห้อง เบอร์โทรศัพท์  08-26787288

ประเภทกิจการ  จ าหน่ายขนมสุนัขและแมว
สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน มถินุำยน  2563
ล ำดับ ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้
35 ช่างไฟฟ้า ชาย 18 - 40 ปวส. ข้ึนไป 1  - บจก.เนคเทค เฟ็ทฟู๊ด  

ผู้ช่วยช่าง ชาย 18 - 40 ปวช. ข้ึนไป 1  - 21 หมู่ 13 ต.แปลงยาว 
เบอร์โทรศัพท์  0-33590495
ประเภทกิจการ  ผลิตอาหารสัตว์เล้ียง

36 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 22 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1  - บจก.วา วา  0245550000472
พนักงานช่าง CC ชาย 22 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1  - 40/3 ม.2 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา 
เบอร์โทรศัพท์  089-6788837
ประเภทกิจการ  อะไหล่รถยนต์
สวัดิการ  ค่าข้าว, ค่าครองชีพ,ประกันสังคม
ชุดฟอร์ม, 

37 ช่างท าสีรถยนต์ ชาย 18 - 40 ไม่จ ากัดวุฒิ 1 400 บาท บจก.บิลเลียนแนร์ มอเตอร์  0105546106203
248  ม.7 ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์   081-6973347
ประเภทกิจการ   รถยนต์ส่งออก
สวัสดิการ  ค่าอาหารรายเดือน  2,000 บาท

38 ช่างซ่อมรถยนต์ ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2 330 ข้ึนไป บจก.ชัยเสรียานยนต์  0245554001864
2 ม.7 ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-554515
ประเภทกิจการ  ศูนย์บริการรถยนต์
สวัสดิการ  ค่าอาหาร, ค่าน้ ามัน, ประกันสังคม

39 ช่างสี ชาย 25 - 40 ปวช. ข้ึนไป 1  - บจก.สตาร์ ทรัค แอนด์ บัส   0105550061049
ช่างเช่ือม ชาย 25 - 40 ปวช. ข้ึนไป 2  - 49/9 หมู่ 16 ต.บางปะกง 
ช่างคุมเคร่ืองจักร ชาย 25 - 40 ปวช. ข้ึนไป 2  -  จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

เบอร์โทรศัพท์  0-3808-6781
ประเภทกิจการ  ดัดแปลงรถรถยนต์

40 เจ้าหน้าท่ีส่ิงแวดล้อม ชาย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.ด๊ักคิง
ช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1  - 49/3 ม.2 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธ์ิ
สามารถเข้ากะได้ จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  085-4395444
ประเภทกิจการ  แปรรูปเป็ด
สวัสดิการ  โอที,โบนัส,บ้านพักฟรี,บ้านพักฟรี
ชุดฟอร์ม, 

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน มถินุำยน  2563
ล ำดับ ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้
41 MTS ซ่อมบ ารุง ชาย 26 - 35 ปวช.ข้ึนไป 2 16,000 ข้ึนไป บจก.มายจักรยาน 

78/8 หมู่ท่ี 5 ถนนโรงไฟฟ้า ต.ท่าข้าม
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 
เบอร์โทรศัพท์   0-3857-4135
ประเภทกิจการ  ผลิตจักรยาน

42 ผู้ช่วยพนักงานเดินเคร่ือง ชาย 20 - 40 ปวช. ข้ึนไป 1 10,000 บจก.ลิคิโทมิ (ประเทศไทย)
แม่บ้าน หญิง 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 1  - 82 ม.1นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36

ช่างคุมเคร่ืองจักร ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 8  - ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 
เบอร์โทรศัพท์   0-38570092
ประเภทกิจการ  ผลิตกระดาษลูกฟูก

43 ครูปฐมวัย ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 13,000 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี
ครูภาษาไทย ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 13,000 129 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง
ครูนาฎศิลป์ ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1 13,000 จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-511075/038-517462
ประเภทกิจการ   สถานศึกษา

44 หัวหน้า QC ช/ญ 28 - 40 ป.ตรี 1  - บจก.พิราป เมคิคอล
มีประสบการณ์ด้าน เคมี หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 293 ถ.พานิช  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง
QA  2 ปี จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  097-0917635

ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์ส าหรับฟอกเลือด
45 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ป.6 ข้ึนไป 3 9,900 ข้ึนไป หจก.พงษ์พันธ์ เทรดด้ิง

ท างานท่ีแปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  098-6671171
ประเภทกิจการ  ผลิตกระดาษลูกฟูก

46 ช่างซ่อม ชาย 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2  - บจก.ฮอนด้า บางพระแปดร้ิว
ท่ีปรึกษาการขาย ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - 27/4 ม.5 ถ.เล่ียงเมือง  ต.บางพระ อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีการให้บริการ ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-821000
เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2  - ประเภทกิจการ  โชว์รูมรถยนต์

47 หัวหน้างานจัดส่งสินค้า ช/ญ 25 - 35 ปวส. 1 20,000 บจก.สยามพลาสวูด 
เจ้าหน้าท่ีบัญชี ช/ญ 25 - 40 ป.ตรี 1 25,000 88 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.ท่ี 52

บัญชี ต.ท่าข่าม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์โทรศัพท์  038-828436
ประเภทกิจการ  ผลิตจ าหน่ายแผ่น PVC Foam

48 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 22 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง 
หัวหน้ากราฟิก ช/ญ 22 - 40 ป.ตรี 1  - 139 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
หัวหน้าแผนก QA ช/ญ 30 - 45 ปวส. ข้ึนไป 1  - ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางสมัคร 

 อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-545888-9
ประเภทกิจการ  ผลิตบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน มถินุำยน  2563
ล ำดับ ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้
49 เซลล์ ช/ญ 26 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.ดีเอสจี แอดวานซ์ แมททีเรียล (ประเทศไทย) 

ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1  - 1/41 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน
 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  033-590290
ประเภทกิจการ  น าเข้า-ส่งออกแปรรูปและ
จ าหน่ายประตูกระจก

50 วิศวกรซ่อมบ ารุง ชาย 25 - 40 ป.ตรี ไฟฟ้า 1 25,000 บจก.มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต
หัวหน้าฝ่ายผลิต ชาย 30 ข้ึนไป ป.ตรี เคร่ืองกล 1 30,000 88  ม. 12 ต.บางปะกง 

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-532313
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายพลาสติก

51 หัวหน้าส่วนงาน ช/ญ 35 - 45 ป.ตรี 1 30,000 - 40,000 บจก.ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย 
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 23 - 28 ปวช. ข้ึนไป 1 12,000 - 13,000 111 ม. 1  ต.หอมศิล 
เจ้าหน้าท่ีขาย ช/ญ 25 - 40 ป.ตรี 4 22,000 - 28,000 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-989559
ประเภทกิจการ  หลังคาเหล็กฉนวนกัน
ความร้อนและห้องเย็น

52 แคชเชียร์ ช/ญ 18 - 40 ม.3 ข้ึนไป 4 330 บจม.พีทีจี เอ็นเนอยี
เจ้าหน้าท่ี ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - ป้ัมน้ ามันพีทีสาขา บางปะกง 3

 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  081-8460157
ประเภทกิจการ  ป๊ัมน้ ามัน

53 พนักงานครัว ช/ญ 30 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2 10,000 ร้านไข่หวานบ้านซูชิ
ป้ัม ปตท. ปากซอย, ถ.ศรีโสธร
 ต.หน้าเมือง, อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
เบอร์โทรศัพท์  086-8527922
ประเภทกิจการ  ร้านอาหารญ่ีปุ่น

54 พนักงานขับรถ 10 ล้อ ชาย 25 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 3 500 บจก.วี เค ฟูดส์ 
พนักงานติดรถ ชาย 18 - 30 ไม่จ ากัดวุฒิ 10 330 108/9-10 ถ.มหาจักรพรรด์ิ 

ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  099-2984112
ประเภทกิจการ  เคร่ืองด่ืม

55 ผู้ช่วงช่าง ชาย 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 3 330 บจก. ไทแทน เครน 
พนักงาน ชาย 18 - 35 ไม่จ ากัดวุฒิ 3 330 1/19 หมู่ 1 ต.พิมพา อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-989369-72
ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์เครนไฟฟ้าในโรงงาน

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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56 Programmer ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - บจก. ไทยอ๊อฟเซท 

หัวหน้าแผนกพิมพ์ ช/ญ 30 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2  - 85 3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด
เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิต ช/ญ 22 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1  - ต.หอมศีล อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา
ผู้จัดการจัดซ้ือ ช/ญ 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-571323
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - ประเภทกิจการ  ผลิตหลอดลามิเนทส าหรับ
พนักงานขาย ช/ญ 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บรรจุยาสีฟัน

57 ช่างซ่อมบ ารุง ไฟฟ้า ชาย 20 - 40 ปวช. ไฟฟ้า 2 10,000 บจก.ฮิตาชิ เคมิคอล
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ชิต้ี  
อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-575132
ประเภทกิจการ  ผลิตเบตเตอร่ีรถยนต์

58 หัวหน้าไลน์ผลิต ชาย 25 - 40 ปวช. ข้ึนไป 1 12,000 บจก.ซินน่ี (ประเทศไทย)
ช่างไฟฟ้า ชาย 28 - 40 ปวส.ข้ึนไป 1 12,000 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  02-3240055-8
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายแผ่นใยสังเคราะห์

59 เจ้าหน้าท่ีธุรการขาย หญิง 25 - 30 ป.ตรี 1 15,000 บจก.สยามเดนท์
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-573042
ประเภทกิจการ  ผลิตเคร่ืองมือทันตกรรม

60 เจ้าหน้าท่ีธุรการคลังสินค้า ชาย 25 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 1 10,000 บจม.เอเชีย ไบโอแมส
155/1 ม.14 ต.บางปะกง
อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  061-4108877

61 ช่างม้วน ชาย 25 ข้ึนไป ป.6 1  - บจก.เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนีนร่ิง
Machine Operator B ชาย 22 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 4  - 10/4 ม.10 ต.บางขวัญ  อ.เมือง
ช่างพ่นทราย (รายวัน) ชาย 21 - 40 ป.6 ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้ช่วยช่างสี ชาย 18 - 25 ป.6 ข้ึนไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-090793-5
ผู้ช่วยช่าง/Helper ชาย 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 6  - ประเภทกิจการ  ผลิตและจ าหน่ายวาส์ว
Material Control Helper ชาย 22 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 8  -
ผู้ช่วยวิศวกร/Technician ชาย 23 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1  -
พนักงานขับรถขนส่ง ชาย 24 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1  -
Production Supervisor ชาย 30 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1  -
QC Painting Inspector ชาย 22 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1  -
Safery Inspector ชาย 25 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1  -
พนักงานขับรถเครน ชาย 24 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1  -

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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62 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 10 330 บจก.เลนโซ่ วีล 

90 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรส์ ม.5
ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 
เบอร์โทรศัพท์   0-3857-0250
ประเภทกิจการ  ผลิตล้ออัลลอย

63 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 33 ม.3 ข้ึนไป 10 330 บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
64 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด 
ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 
เบอร์โทรศัพท์   0-38842148
ประเภทกิจการ  ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

64 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3 350 บจก.ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรี
86 กม.36  ม.5  ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-570163
ประเภทกิจการ  ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

65 วิศวกรพัฒนาธุรกิจ ช/ญ 28 - 35 ป.ตรี - ป.โท 2 18,000-30,000 บจก.บางกอกโซลาร์  พาวเวอร์
39/1 ม.1 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา
ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-577-266
ประเภทกิจการ  ผลิตพลังงานไฟฟ้า

66 พนักงานเช่ือม ชาย 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 5 330 บจก.คาบิเทค ไทย
23/3 ม.9 ต.บางไผ่  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-584408-14
ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนและอะไหล่รถยนต์

67 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ม.6 ข้ึนไป 10 330 บจก.เอสพีเอส อินเตอร์เทค
99 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-847730-47
ประเภทกิจการ  เฟอร์นิเจอร์ไม้

68 เจ้าหน้าท่ีการเงิน ช/ญ 20 - 30 ปวส. 1  - บจก.แอ๊บป้า อินดัสตรีส์
49 ม.8 ต.ท่าไข่  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-559260-2
ประเภทกิจการ  ผลิตอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์

69 หัวหน้ารับรถศูนย์บริการ ช/ญ 30 ข้ึนไป ปวช. - ป.ตรี 2 13,000-25,000 บจก.บีเคเค ยูไนเต็ด
ท่ีปรึกษาการขาย ช/ญ 23 - 35 ปวช. - ป.ตรี 20 9,000-30,000 8/8 ม.12  ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
Marketing online ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 1 15,000-30,000 จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีอะไหล่ ช/ญ 23 - 35 ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  033-054999

ประเภทกิจการ  โชว์รูมฟอร์ค
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70 รองผูจั้ดการคลังสนิคา้ ชาย 35 ขึน้ไป ป.ตรี 1  - บจก.เจดับเบ้ิลยูดี แปชิฟิค

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัย ช/ญ 35 ขึน้ไป ป.ตรี 1  - 99/3 ม.11 ต.คลองนครเน่ืองเขต  
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  033-020800
ประเภทกิจการ โลจิสติกส์

71 เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ ชาย 22 - 27 ป.ตรี 1  - บจก.อีเก้ิล อินเตอร์ทรานส์
118/1 ม.14 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  02-6199135
ประเภทกิจการ  ขนส่งก๊าซปิโตเลียม

72 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ชาย 35 ข้ึนไป ป.ตรี 3  - บจก.เบสท์-แพค คอนกรีต
โยธาอุตสาหการ 299  ม.8  ต.แปลงยาว  อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  099-0272299
ประเภทกิจการ  ผลิตจ าหน่ายคอนกรีตอัดแรง

73 เภสัชกรควบคุมคุณภาพ ช/ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี 2  - บจก.ยูนิซัน
ช่างไฟฟ้า ชาย ไม่จ ากัด ปวช. - ปวส. 5  - 39 หมูท่ี ่4 ต.คลองอดุมชลจร 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์  038-564930-32
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายยารักษาโรค

74 สตัวบาลไกเ่ล็ก ช/ญ 20 - 35 ป.ตรี 2  - บจก.เอแอนดพ์ ีอะกร ิโปรดกัท ์กรุ๊ป
สตัวบาล 12/2 ม.8 ต.คลองหลวงแพง่  อ.เมอืง

จ.ฉะเชงิเทรา

เบอรโ์ทรศพัท ์ 038-131675-6

ประเภทกจิการ  โรงงานเลีย้งไกค่รบวงจร

75 พนักงานฝ่ายผลติ ช/ญ 18 ขึน้ไป ม.3 - ปวส. 10  - บจก.เหรยีญทองการพมิพ์
วศิวกรผลติ ช/ญ 22 ขึน้ไป ป.ตร ี- ป.โท  ไฟฟ้า 1  - 91/7 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 
วศิวกรไฟฟ้า ช/ญ 21 ขึน้ไป ป.ตร ีไฟฟ้า 2  - ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา

เบอรโ์ทรศพัท ์ 038-571677

ประเภทกจิการ  สิง่พมิพบ์รรจภัุณฑ์
76 เจา้หนา้ที ่จป.วชิาชพี ชาย ไมจ่ ากัด ป.ตรี 1 20,000-25,000 บจก.อไีรท ์เม็ททลีส ์ 0105561014101

ลา่มภาษาจนี-ไทย ชาย 25 - 35 ป.ตรี 1 20,000-25,000 344 ม.7 ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว  จ.ฉช

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี หญงิ 25 - 35 ปวส. - ป.ตรี 2 15,000 เบอรโ์ทรศพัท ์ 038-088606
เจา้หนา้ทีบ่คุคล หญงิ 25 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1 13,000-18,000 ประเภทกจิการ  คัดแยกเศษโลหะ สายไฟทองแดง
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77 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 10 330 บจก.ไทยแอร์โรว์

79 ต.เสม็ดใต้  อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  088-5790730
ประเภทกิจการ  ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

78 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 21 - 35 ม.6 ข้ึนไป 2  - บจก.บางกอกแม็กเน็ตไวร์
พนักงานคลังสินค้า ชาย 21 - 35 ม.6 ข้ึนไป 2  - 1/26 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน  อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  033-051000
ประเภทกิจการ  ผลิตและควบคุมเคร่ืองจักร

79 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 10  - บจก.BOSNY บอสนี
ถ.สุวินทวงศ์ กม 51  ต.ศาลาแดง
อ.บางน้ าเปร้ียว  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  086-3951505
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายซ่อมแซม DIY

80 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 10,000 บจก.โจวกวาง (ไทยแลนด์)
15/3/10-1 ม.14 ต.ตลองหลวงแพ่ง
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-846012
ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

81 เจ้าหน้าท่ีบัญชี ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. บัญชี 1 10,000 บจก.น าวัฒนา แพ็คแอนด์พร้ินท์ 
55/5 ม.2 ถ.พิมพา-แสนภูดาษ
ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ต.พิมพา  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  085-4801448
ประเภทกิจการ  งานพิมพ์แผ่นเหล็ก

82 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1  - บจก.คาราบาวตะวันแดง
88/2,88/3 ม.2 ต.พิมพา  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-989488
ประเภทกิจการ  เคร่ืองด่ืมชูก าลัง

83 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 22 - 30 ม.3 ข้ึนไป 6 9,900 บจก.ไทยทีเอ็นซี
105/3 กม 52 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด
ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-573715
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็ค

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน มถินุำยน  2563
ล ำดับ ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้
84 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 22 - 35 ม.3 ข้ึนไป 10 330 บจก.ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ 

74 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 
ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง 
เบอร์โทรศัพท์  038-570279
ประเภทกจิการ ผลติอาหารแปรรปู

85 หัวหน้ากะ ชาย 20 - 35 ปวช. ข้ึนไป 1 10,000 ข้ึนไป บจก.เอ ซี พลาส 
36/5 ม. 20 ถ.สุ วินทวงศ์ 
ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-570279
ประเภทกิจการ  ผลิตเม็ดพลาสติก

86 เจ้าหน้าท่ี QA ช/ญ 21 - 35 ปวส.ข้ึนไป 1 10,000 บจก.ซีเอส นัน เฟอร์รัส์ เซ็นเตอร์
19 หมู่ 1 ต.หนองจอก อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24130 
เบอร์โทรศัพท์  038-577499
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายและรับจ้างติดต่อโลหะ

87 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 42 ม.3 ข้ึนไป 5 330 บจก.ทองไชยอุตสาหกรรม
20/1 ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธ์ิ
จ.ฉะเชิงเทรา 
เบอร์โทรศัพท์  038-578662-6
ประเภทกิจการ  ผลิตอะไหล่ช้ินส่วนรถยนต์

88 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 40 ม.3 ข้ึนไป 5 330 บจก.แสงไทยเมตัลครัม
91 กม.36 ม.5 ต.บางสมัคร  
อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-570396-8
ประเภทกิจการ  ผลิตถังน้ ามัน

89 ช่างเช่ือม ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ากัด 20  - บจก.โซคอนเอ็นจิเนียร่ิง
ช่างประกอบ ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ากัด 20  - 65 ม.4 ต.พิมพา  อ.บางปะกง
ผู้ช่วยช่างประกอบ ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ากัด 10  - จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-595308
ประเภทกิจการ  ผู้ติดต้ัง โครงสร้างเหล็กกล้า

90 โฟร์แมน ชาย 25 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2  - บจก.วินเวิร์ธ 
75/11 กม 40 ม. 6 ถ.บางนา-ตราด 
ต.บางวัว อ.บางปะกง 
เบอร์โทรศัพท์   0-3853-8452.
ประเภทกิจการ  ติดต้ังอลูมิเนียม กระจก ฝ้า

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน มถินุำยน  2563
ล ำดับ ต ำแหนง่งำนวำ่ง เพศ อำยุ วฒุกิำรศกึษำ จ ำนวน คำ่จำ้ง สถำนประกอบกำร/ทีต่ ัง้
91 พนักงานขาย ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ป.ตรี 5  - บจก.อาร์ เจ ลอนดอนเคมีคอลอินดัสทรีส์ 

42/4  ม. 14 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง ..

อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 
เบอร์โทรศัพท์  038-593382
ประเภทกิจการ  ผลิตและจ าหน่ายสีสเปรย์

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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