
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกมุภำพันธ์ 2566
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง

1 เจ้ำหน้ำที่ขำยออนไลน์ ช/ญ 25-35 ป.ตรี 1 ตำมประสบกำรณ์ บริษัท  เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จ ำกัด (มหำชน) 0107565000018

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 10  345 บ/ว 99 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ 

เบอร์โทรศัพท ์ 038-579660 # 106 , 081-3740487

ประเภทกิจกำร  ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมส้่งออก
มรีถรับ-สง่ มำกกว่ำ 20 สำย  ท ำงำน วันจนัทร-์วันเสำร์

2 ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 19 - 30 ปวส. เครื่องกล 2 12000-13000 บ/ด บริษัท  สหวิริยำเพลทมิล  จ ำกัด (มหำชน) 0105532053625

ชำ่งควบคุมเครื่อง ชำย 19 - 30 ปวส. เครือ่งกล/กำรผลิต 4 12000-13000 บ/ด 160 ม.14 ต.บำงปะกง  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนควบคุมคุณภำพ ชำย 18 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 2 12000-13000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์ 038-090832-35 ตอ่ 157

หัวหน้ำงำน ชำย 35 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร   เหล็กแผ่นรีดร้อน

เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร ช/ญ 22 ขึ้นไป ป.ตรี บริหำร 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ม.3 ขึ้นไป 10 345 บ/ว
3 พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 4 ตำมประสบกำรณ์ บริษัท  เจดบัเบิ้ลยดู ีแปซิฟิค  จ ำกัด 0105556004381

พนักงำนตรวจสอบสนิค้ำ ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 3 ตำมประสบกำรณ์ 99/3 ม.11 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 

จนท.บุคคลและธุรกำร ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1 ตำมประสบกำรณ์ เบอรโ์ทรศัพท์  062-6460003 , 033-020800

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ (ไฟฟ้ำ) ชำย 20 ปีขึน้ไป ปวช. ขึ้นไป 1 ตำมประสบกำรณ์ ประเภทกิจกำร  คลังสินค้ำห้องเย็น

หัวหน้ำสว่นคลงัสนิค้ำ ช/ญ 20 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมประสบกำรณ์ ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

เจ้ำหน้ำทีบ่ริกำรลูกค้ำ (คนพิกำร) ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1 ตำมประสบกำรณ์

4 ชำ่งเทคนิค ชำย 18 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 5 11000 บ/ด บรษัิท  นิวพลสันิตติง้ จ ำกัด (มหำชน) 0107537001781

ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 18 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. 2 11000 บ/ด 34 ม.20 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนอบรีด ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 4 345 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์ 038-593129 ตอ่ 162

พนักงำนเย็บ ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10 345 บ/ว ประเภทกิจกำร  สิ่งทอ, เสื้อผ้ำสตรี

จนท.ประกันคุณภำพ ช/ญ 20 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท มรีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

พนักงำนแมบ่้ำน หญิง 25 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 345 บ/ว
เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร หญิง 20 ขึ้นไป ปวช.-ปวส. คอมฯ 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

เจ้ำหน้ำทีแ่พทเทริ์นฯ หญิง 20 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

พนักงำน Operater หญิง 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

พนักงำนดแูลสวน ชำย 25 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

5 Engineer Production ชำย 22 - 35 ป.ตรี 1 18000-19000 บ/ด บริษัท  นำดำกะ พรีซิชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกัด 0245554000108 

Leader Production ชำย 22 - 35 ม.6 ขึ้นไป 1 ตำมประสบกำรณ์ 8/5 ม.7 ต.หนองจอก  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ

ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์ เบอรโ์ทรศัพท์ 038-578736 , 08 1949 6104

ประเภทกิจกำร ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยำนยนต์
มีรถรับ-ส่ง (แปดริ้ว,เคหะบ้ำนโพธิ,์บำงแสน,อมตะ,ประเวศ)

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี ่ สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 1
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6 ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 20-40 ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมประสบกำรณ์ บริษัท  ที แอสเซท แอนด์ โฮลดิ้ง จ ำกัด  0245558000471

พนักงำนตอ้นรับ ช/ญ 22-35 ปวส. ขึ้นไป 1 ตำมตกลง 86/6 ม.1 ต.ทำ่ทองหลำง  อ.บำงคลำ้  จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์038-541445 ตอ่ 412 , 09 5164 3237

ประเภทกิจกำร  โรงแรมที วินเทจ บำงคล้ำ
ไมม่รีถรับ-ส่ง หยุดอำทิตย์ละ 1 วัน

7 เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชี หญิง 23-35 ป.ตรี บัญชี 2 ตำมตกลง บริษัท  ลอยลั ไฮเ่หลียง คอปเปอร์ (ปทท) จ ำกัด 0245542000477

เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน(ฝ่ำยผลิต) ชำย 22 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง 102 ม.3 ถ.สิริโสธร ต.แสนภดูำษ  อ.บำ้นโพธิ ์ จ.ฉะเชงิเทรำ

เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน(ฝ่ำยวิศวกร) ชำย 22 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 038-577070 ต่อ 159,121,421

QC Engineer ชำย 28 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร  ผลติและจ ำหน่ำยท่อทองแดงไร้ตะเขบ็

QA & ISO Supervisor ชำย 35 ขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 1 ตำมตกลง มรีถรับ-ส่ง...สำยแปดริ้ว  มวีันหยุดให้

Process Engineer ชำย 23 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง

8 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 50 345 บ/ว บริษัท  ไพโอเนียอินดสัเตรียล จ ำกัด 0105528039907

ชำ่งเชือ่ม (อำร์กอน,Co2,ไฟฟ้ำ) ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 10,350 บ/ด 102 ม.2 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.41 ต.บำงวัว  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

ชำ่งปรับฉดีพลำสตกิ ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 4 10,350 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์038-562888 ต่อ 112,113, 114

เจำ้หน้ำทีต่รวจสอบ QA,QC,สโตร์ ช/ญ 19 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 10,350 บ/ด  
ชำ่งกลงึ CNC /ชำ่งแอร์ ชำย 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 10,350 บ/ด ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-45 ป.6 ขึ้นไป 5 10,350 บ/ด ***สัมภำษณ์ทรำบผลทันที พร้อมเริ่มงำน***
ชำ่งแมพิ่มพ์ ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 2 10,350 บ/ด

ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 18 ขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 2 10,350 บ/ด

พนักงำนขบัรถขนสง่สนิค้ำ ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 10,350 บ/ด ** (ใบขบัขี่ประเภท 2,3) **
พนักงำนตดิรถ ชำย 18 ขึ้นไป ป.4 ขึ้นไป 5 345 บ/ว

9 เจ้ำหน้ำที ่QC ตรวจสอบกำรผลิต ชำย 23-35 ปวช.-ปวส. 2 12000 บ/ด ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ที เค ซี โปรดกัส ์ 0243556001444

โฟร์แมน คุมงำน ชำย 23-35 ปวช.-ปวส. 2 13000 บ/ด 5 หมู่ที่ 3 ต.บำงน้ ำเปรีย้ว อ.บำงน้ ำเปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชี หญิง 23-35 ปวช.-ปวส. บัญชี 1 15000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์ 08 8951 9569

พนักงำนขบัรถ ช/ญ 20 ขึ้นไป ไมจ่ ำกัดวุฒิ 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร  ผลิตสินค้ำจำกผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

10 พนักงำนขำย ชำย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 345 บ/ว บริษัท  ศรีสยำมกลกำร  จ ำกัด 0245548001343

เจ้ำหน้ำที ่IT ชำย 25 ขึ้นไป ปวช.-ปวส. คอมพิวเตอร์ 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 20/11-12 ม.8 ต.บำงไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำที่ขำยออนไลน์ ช/ญ 25 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 16-18 ม.13 ต.บำงตนีเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนขบัรถ ชำย 21-35 ม.6-ปวส. 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท์  0 3809 0989 , 0 3359 9528 ตอ่ 1711,1712

** (ใบขบัขี่ประเภท 2) ** เบอร์โทรศัพท ์ 0 3858 4270 ตอ่ 2201

เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชี ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี บัญชี 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยส่งอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์

พนักงำนสโตร์ ชำย 21-35 ม.6-ปวส. 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

หัวหน้ำตรวจสอบภำยใน ช/ญ 30 ขึ้นไป ป.ตรี บัญชี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี ่ สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 2
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
11 พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 18 ขึ้นไป ไมจ่ ำกัดวุฒิ 100 360 บ/ว บริษัท  ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ำกัด  0105556055491

ผู้จัดกำรแผนกคลังสินค้ำ ช/ญ 30-37 ป.ตรี 10 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 28/1 ม.10 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

(สำมำรถเขำ้กะได)้ เบอร์โทรศัพท ์ 083-9986823
ประเภทกิจกำร คลังกระจำยสินค้ำ
ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

12 ผู้จัดกำรควบคุมวัตถุดิบ ช/ญ 40 - 48 ป.ตรี 1 50000 บ/ด บรษัิท  พิรำป สทำช จ ำกัด 0105526047651

และคลังสินค้ำ สำขำทีเ่ก่ียวขอ้ง 74 ม.22 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์ 088-2206453
ประเภทกิจกำร แป้งมันส ำปะหลังแปรสภำพกระดำษ

13 พนักงำนควบคุมเครือ่งจักร ชำย 20-45 ปวช.-ป.ตรี 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท ลคิิโทม ิ(ประเทศไทย) จ ำกัด 0105532064571

พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ช/ญ 20-50 ป.4 ขึ้นไป 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 82 ม.1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล ชำย 30 ขึ้นไป ป.ตร ีสำขำที่เก่ียวข้อง 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท์  038-570092-6 ตอ่ 107,109 มือถือ 08 3988 7614

ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 24-30 ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร  ผลิตกล่องกระดำษลูกฟูก

ชำ่งเทคนิค ชำย 24-30 ปวช.-ปวส. ชำ่งกลโรงงำน 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีรถรบั-ส่ง (สำยฉะเชิงเทรำ,บำงคล้ำ,พนมสำรคำม,

พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 21 ขึ้นไป ป.4 ขึ้นไป 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บำงบ่อ สมทุรปรำกำร,บำงนำ)
แมบ่้ำนส ำนักงำน หญิง 18-35 ป.4 ขึ้นไป 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

14 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 21-35 ม.3-ปวส. ทุกสำขำ 40 345 บ/ว บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 0245554001848

Engineer QA ช/ญ 23-30 ป.ตรี วิศวกรรม 1 ตำมประสบกำรณ์ 33/5 ม.21 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรีย้ว จ.ฉะเชงิเทรำ

โฟร์แมน production ชำย 35-40 ปวส. ขึ้นไป 3 ตำมประสบกำรณ์ เบอร์โทรศัพท ์ 098-2627043 , 038-592600 ต่อ 2406,2403

Leader Production ช/ญ 21-40 ม.3-ปวส. 4 ตำมประสบกำรณ์ ประเภทกิจกำร  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (เครือบริษัทฯ มิตซูบิชิ)

ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์ มีรถรบั-ส่ง (สำยบำงน้ ำเปรี้ยว,แปดริ้ว,บำงคล้ำ,หนองจอก,มีนบุร)ี

15 พนักงำนขบัรถ ช/ญ 25-50 ป.6 ขึ้นไป 20 345 บ/ว บริษัท เอ.พี.ทรำนสปอร์ต เซ็นเตอร์ จ ำกัด 0245550000031

(รถประเภท6 ล้อ/10 ล้อ) 1/4 ม.4 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
 - ประจ ำ ลำนบำงปะกง ซ.พิมพำ เบอร์โทรศัพท ์ 089-8323978 (บุค๊)

 - ประจ ำ ลำนระยอง นิคมอมตะซิตี้ ประเภทกิจกำร  ขนสง่ทำงบก โดยยำนพำหนะ

ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 25-50 ป.6 ขึ้นไป 2 345 บ/ว ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

16 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-45 ป.4 ขึ้นไป 10 345 บ/ว บริษัท  ดั๊กคิง  จ ำกัด  0245544000482
พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 20-45 ป.4 ขึ้นไป 10 14000 บ/ด 49/3 ม.3 ต.ดอนทรำย  อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งประจ ำโรงฟักไข่ ชำย ไม่จ ำกัด ปวส. ไฟฟ้ำ ช่ำงกล อิเล็กทรอนิกส์ 2 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 085-4395444 (คุณพงศกร)

พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 20-45 ม.3 ขึ้นไป 2 12000 บ/ด ประเภทกิจกำร  แปรรูปเป็ด

เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย ช/ญ 20-25 ป.ตรี ทุกสำขำ 2 15000 บ/ด ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

เจ้ำหน้ำทีส่ินเชื่อ ช/ญ 20-35 ป.ตรี บัญช ีกำรเงิน 1  - สวัสดกิำร มหีอพักให้

เจ้ำหน้ำทีส่ัตวบำล ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี สัตวศำสตร์ 2 15000 บ/ด

ชำ่งเทคนิค ชำย 20-35 ปวส. ไฟฟ้ำ 1 ตำมตกลง

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี ่ สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 3
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
17 ชำ่งเครื่อง CNC ชำย 20-35 ม.3 ขึ้นไป 3 345 บ/ว บรษัิท ทรไีบรท แมนูแฟคเจอริง่ แอนด ์ซัพพลำย จ ำกัด 0245548000398

พนักงำน CNC ช/ญ 20-35 ม.3 ขึ้นไป 3 345 บ/ว 7 ม.2 ถ.ฉะเชิงเทรำ-พนัสนิคม ต.หนองบัว อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนแพ็คก้ิง ชำย 18-35 ม.3 ขึ้นไป 2 345 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์08-1945-0822

เจ้ำหน้ำที่วำงแผนกำรผลิต ช/ญ 18-35 ม.3 ขึ้นไป 2 345 บ/ว ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์
ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

18 เจ้ำหน้ำทีแ่ผนกรบัรองคุณภำพ ชำย 18 ขึ้นไป ปวช.-ปวส. 2 ตำมตกลง บริษัท อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จ ำกัด 0105531076303

ชำ่งซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัร ชำย 18 ขึ้นไป ปวช.-ปวส. 2 ตำมตกลง 33/3 ม.21 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งซ่อมสำธำรณปูโภค ชำย 18 ขึ้นไป ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์038-593062 ต่อ 2104 (คุณจิรนันท)์

ประเภทกิจกำร ผลิตคอมเพรสเซอร์
มรีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

19 พนักงำนเชื่อมโรบอท ชำย 20-40 ม.3-ปวส. 2 345 บ/ว บริษัท ฮิโรโอกะ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0105553111730

QC ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง 88/8 ม.8 ถ.สุวินทวงศ์ ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

จป.วิชำชพี ช/ญ 23 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท์ 033-050568-9 ตอ่ 202 (คุณปรินทร)

ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์
ไมม่รีถรับ-สง่ *มค่ีำน้ ำมนัรถให้* ท ำงำน วนัจนัทร์-วนัเสำร์

20 พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-40 ม.3 ขึ้นไป 15 354 บ/ว บริษัท ไลเน็กซ์อินเตอร์เนชัน่แนล (ปทท) จ ำกัด 0115539009168 

ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน ช/ญ 25 ขึ้นไป ป.ตรี 2 ตำมประสบกำรณ์ 214 ม.7 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์082-0124149 (แผนกบุคคล)
ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์

(ในกลุ่มบริษัท ISUZU) นิคมเกตเวย์ฯ
21 ชำ่งยำนยนตแ์ละขบัรถบัส ชำย 18-35 ม.6 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท  ยูนีซัน  จ ำกัด 0105499000718

ชำ่งไฟฟ้ำ (มใีบเซอรไ์ฟฟ้ำ) ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 34 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมอืง จ.เชงิเทรำ
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท ์ 080-4409364 (พ่ีก๊ิก,พ่ีรส,พ่ีเหมี่ยว)

เจ้ำหน้ำทีจุ่ลวิทยำ หญิง 18-35 ม.6 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร  ผลิตยำแผนปัจจุบัน

เจำ้หน้ำทีป่ระกันคุณภำพ ชำย 18-35 ป.ตรี 3 ตำมโครงสร้ำงบริษัท มรีถรับ-ส่ง ตำมเส้นทำง

เจ้ำหน้ำทีแ่รงงำนสัมพันธ์ ช/ญ 25-35 ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

เจ้ำหน้ำทีช่ั่งวัตถุดบิ ชำย 18-35 ม.6 ขึ้นไป 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

22 ชำ่งเทคนิค ช/ญ 18-35 ม.6-ปวส. 2 ตำมตกลง บริษัท สวุรรณกิจ แพคเกจจิ้ง จ ำกัด 0105550051264

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณภำพ ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 5 ตำมตกลง 34/7 ม.20 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำทีว่ำงแผน ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 2 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์ 038-593068-9 , 08-0821-7318

วิศวกรไฟฟ้ำ ชำย 20 ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี ไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษลูกฟูก

เจ้ำหน้ำทีจ่ัดซ้ือ ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง

ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 18-35 ม.6-ปวส. 5 ตำมตกลง

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี ่ สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 4
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
23 พนักงำนฝ่ำยสโตร์ ชำย 18-35 ม.3 ขึ้นไป 3 ตำมตกลง บริษัท ศิริเอกลักษณ์ อุตสำหกรรม จ ำกัด 0105554087620

ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 18-35 ม.3 ขึ้นไป 5 ตำมตกลง 2/2 ม.2 ต.หนองบวั อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำน QA/QC ช/ญ 18-35 ม.3 ขึ้นไป 5 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์089-9854866 (ฝ่ำยบุคคล)

ชำ่งเชื่อม ชำย 18-35 ม.3 ขึ้นไป 10 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถทำงกำรเกษตร

วิศวกรรม ชำย 18-35 ปวส. ขึ้นไป 2 ตำมตกลง ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

แมบ่้ำน หญิง 18-35 ป.4 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง

24 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20-35 ป.6 ขึ้นไป 10 345 บ/ว บริษัท ชำลี เอสพีซี จ ำกัด 0105548004297
ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 20 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1 ตำมตกลง 62 ม.3 ต.หนองตีนนก อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 20-35 ป.6 ขึ้นไป 3 345 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์ 038-588655-656 ตอ่ 113

หวัหน้ำฝ่ำยขนส่งสินค้ำ ชำย 20 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตปุย๋เคมี

พนักงำนขบัรถ 4 ล้อ ชำย 20-35 ม.3 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

พนักงำนตดิรถขนส่ง ชำย 18-37 ป.6 ขึ้นไป 4 345 บ/ว
ชำ่งกลโรงงำน ชำย 20 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1 ตำมตกลง

เจ้ำหน้ำทีดู่แลวัตถุอันตรำย ช/ญ 23-35 ป.ตรี สำธำรณสุขศำสตร์ 1 ตำมตกลง

25 พนักงำนบรรจุก๊ำซ ช/ญ 18-45 ป.6 ขึ้นไป 2 345 บ/ว บริษัท สยำมแก๊สแอนดป์โิตรเคมคัีล จ ำกัด (มหำชน) 0107548000650

พนักงำนขับรถถังเวยีน ชำย 20 ขึ้นไป ป.4 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง 30/2 ม.11 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

มีใบอนุญำตขับขี่ ประเภท ท.4 เบอร์โทรศัพท ์ 085-4883134

ชำ่งเชื่อม ชำย 18-40 ปวช. ไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร  สนับสนุนกำรขดุเจำะ

ชำ่งซ่อมสีถังแก๊ส ชำย 18-45 ไมจ่ ำกัด 2 345 บ/ว น้ ำมนัดบิและก๊ำซธรรมชำต ิ(ปั๊มบำงจำกสำขำบำ้นโพธิ์)

พนักงำนตดิรถ ชำย 20 ขึ้นไป ป.4 ขึ้นไป 1 345 บ/ว ไมม่รีถรับ-ส่ง  ** มทีีพั่กให้บำงต ำแหน่ง **

ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 18-40 ม.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

ชำ่งยนต์ ชำย 18-40 ม.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง

ผู้ชว่ยชำ่งแอร์ ชำย 18-40 ม.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง

26 พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-35 ม.3-ปวส. 7 480 บ/ว บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จ ำกัด 0105535024561

พนักงำนคลังสินค้ำ หญิง 20-35 ม.6 ขึ้นไป 1 480 บ/ว 139 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

ใชค้อมฯ เบือ้งตน้ได้ เบอรโ์ทรศัพท์  038-545888 , 062-6044712

พนักงำนฝ่ำยผลิต (ด่วน) ชำย 18-45 ป.6-ปวส. 50 480 บ/ว ประเภทกิจกำร  ผลติบรรจภุัณฑ์พลำสตกิชนิดอ่อน

มรีถรับ-ส่ง  บำงนำ-บำงวัว-บำงบ่อ-เคหะ

27 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-40 ป.6 ขึ้นไป 10 345 บ/ว บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชยีลตี้กลำส จ ำกัด 0105538143570

พนักงำนควบคุมเครือ่งจักร ชำย 18-41 ม.3 5 345 บ/ว 28/10 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ช/ญ 18-42 ม.3 4 345 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์092-2232041 (คุณรสสุคนธ)์

ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 18-43 ปวช.-ปวส. เครื่องกล,ไฟฟ้ำ 3 10500-11500 บ/ด ประเภทกิจกำร แปรรูปกระจก

พนักงำนค ำนวณกระจก ชำย 18-45 ม.6 2 345 บ/ว ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี ่ สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 5
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
28 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ช/ญ 30-35 ป.ตรี 1 ตำมประสบกำรณ์ บริษัท ทำวแอนดคั์นทรีสปอร์ตคลับ จ ำกัด 0105533042911

คนสวน ชำย 25-40 ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมประสบกำรณ์ 88 ม.1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.35.5 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

แค๊ดดี้ หญิง 18-28 ม.3 ขึ้นไป 10 ตำมประสบกำรณ์ เบอร์โทรศัพท ์038-562723

เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชลีูกหน้ี หญิง 18-30 ปวช. ขึ้นไป บัญชี 1 ตำมประสบกำรณ์ ประเภทกิจกำร สนำมกอล์ฟ

พนักงำนดแูลตน้มะพร้ำว ช/ญ 20 ขึ้นไป ป.4 ขึ้นไป 2 ตำมประสบกำรณ์ ไมม่รีถรับ-ส่ง  หยุด อำทิตย์ละ 1 วัน

พนักงำนตอ้นรบัห้องอำหำร หญิง 20 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 1 ตำมประสบกำรณ์

29 หัวหน้ำงำนฝ่ำยผลิต ชำย 23-35 ปวช.-ป.ตรี 5  - บรษัิท เค จ ีเลศิพันธ์ จ ำกัด 0105544079560

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ป.6 ขึ้นไป 10 405 บ/ว 168 ม.15 ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนประกอบตดิตั้ง ชำย 20 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 20 405 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์092-2599540 (คุณจันทรำ)

พนักงำนเชื่อม ชำย 18-37 ม.3 ขึ้นไป 10 430 บ/ว ประเภทกิจกำร ผลิตชั้นวำงสินค้ำจำกโลหะ
มรีถรับ-ส่ง  หยุด อำทิตย์ละ 1 วัน

30 พนักงำนคุมเครื่องจักร (ฝ่ำยผลิต) ช/ญ 18-35 ปวช. ขึ้นไป 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด 0105475000033

มีรถรับ-สง่ ตัง้แตต่วัเมือง,บำงคลำ้, 181 ม.7 ซ.เกตเวยซิ์ตีเ้หนือ ต .หวัส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ

พนมสำรคำม,แปลงยำว เบอรโ์ทรศัพท ์038 500100 ตอ่ 135 , 08 990 0978 (คุณรุ่งรำวัลย)์

และสนำมชยัเขต ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำย

สินค้ำอุปโภค-บริโภค (ศูนย์กระจำยสินค้ำ)
31 พนักงำนพ่นสี ช/ญ 18-45 ม.3 ขึ้นไป 2 347 บ/ว ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.บ.ี เพนท์ 0243538000172

ชำ่งไฟฟ้ำ ช/ญ 18-45 ปวช.ขึ้นไป ไฟฟ้ำ 1 450 บ/ว 52/2 ม.21 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งกลึง ช/ญ 18-45 ปวช.ขึ้นไป กลึง 1 345 บ/ว พิกัด : เสน้ตลำดสวุินทวงศ์ ทำงเขำ้ซอยวัดสว่ำงอำรมณ์

แมบ่้ำน หญิง 18 ปีขึน้ไป ป.6 ขึ้นไป 1 345 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์038-845304 ตอ่ 119

พนักงำนรกัษำควำมปลอดภยั ช/ญ 18-45 ป.6 ขึ้นไป 4 474 บ/ว ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์

ผู้ชว่ยชำ่ง ชำย 18-45 ม.3 ขึ้นไป 2 350 บ/ว ไมม่รีถรับ-ส่ง และ ไมส่ักนอกร่มผ้ำ

VACUUM (ชบุสี) ช/ญ 18-45 ม.3 ขึ้นไป 1 347 บ/ว หยุด อำทิตย์ละ 1 วัน

จนท.แผนกประกันและควบคุมคุณภำพ ช/ญ 20 ปีขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 2 345 บ/ว
32 ผู้จัดกำรแผนกอำหำรสด ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 1 25000 บ/ด บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 0107537000521

QA ชำย 20-35 ปวส. ขึน้ไป (ไฟฟ้ำ,อิเล็กทรอนิคส์) 5 12000 บ/ด 21/4 ม.5 ต.วังตะเคียน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนแคชเชยีร์ ช/ญ 22 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 3 12000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์ 033-021040-7 ตอ่ 104

แอดมนิ QR ช/ญ 18-35 ปวส. ขึ้นไป 1 12000 บ/ด ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและบริโภค

เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ ช/ญ 22 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1 12000 บ/ด ** รักงำนบริกำร ท ำงำนเป็นทีมได ้ชอบงำนบริกำร

เจ้ำหน้ำทีก่ำรตลำด ช/ญ 20-35 ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ไมม่รีถรับ-ส่ง  หยุด อำทิตย์ละ 1 วัน

พนักงำนจัดเรยีงสินค้ำ ช/ญ 18-35 ม.3 ขึ้นไป 30 11000 บ/ด

พนักงำนจัดออเดอร์ลูกค้ำ ช/ญ 21 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 30 12000 บ/ด

พนักงำนแผนกเทเลเซลล์ ช/ญ 22 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1 11000 บ/ด

พนักงำน operation PR ช/ญ 18-38 ม.6 ขึ้นไป 1 12000 บ/ด

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี ่ สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 6



ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกมุภำพันธ์ 2566
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
33 ชำ่งเทคนิค ชำย 18-28 ปวส. ไฟฟ้ำ 6 ตำมตกลง บริษัท ไทยแอโรว์ จ ำกัด 0105506002679

เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำน หญิง 18-28 ปวส. พำณิชยกำร 10 ตำมตกลง 79 ม.4 ถ.ฉช-กบนิทร์บรุี ต.เสมด็ใต ้อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-30 ปวช. 10 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 038-545111 ตอ่ 151 , 109
มีรถรบั-ส่ง ท ำงำน วันจันทร์-วันศุกร์ ประเภทกิจกำร  ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยำนยนต์

34 พนักงำน QC ชำย 18-40 ม.3-ปวส. 3 345 บ/ว บริษัท เอ็กซ์ตรีม อิเล็คทรอนิคส์ จ ำกัด 0245559001609

Supervisor QA ช/ญ 30-45 ป.ตรี 1 ตำมประสบกำรณ์ 51/18 ม.3 ต.ท่ำไข ่ อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนบัญชี หญิง 22-35 ป.ตรี บัญชี 1 ตำมประสบกำรณ์ เบอร์โทรศัพท ์ 033-590706,0946539889 (คุณนิรมน)

แมบ่้ำน ดว่น หญิง 18-45 ป.6 ขึ้นไป 1 345 บ/ว ประเภทกิจกำร ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อิเล็คฯ

35 Sale Manager ช/ญ 30-45 ป.ตรี 1 ตำมประสบกำรณ์ บริษัท เอนเนอร์บลอค (ไทยแลนด์) จ ำกัด 0105564010247

มปีระสบกำรณ์ 33/75 ม.2 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 

ออนไลน์ Marketing เบอร์โทรศัพท ์ 098-6099368 (คุณพล)
ประเภทกิจกำร ผลิตหรอืจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อิเล็ค

36 พนักงำนขบัรถเทเลอร์ ชำย 25-45 ม.3 ขึ้นไป 2 345 บ/ว บริษัท ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จ ำกัด 0105543065603

sales ช/ญ 20-40 ป.ตรี ทกุสำขำ (มีประสบกำรณ์) 1 30000 บ/ด 155 หมู่ที่ 5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  038-571551-58 ตอ่ 100,105

ประเภทกิจกำร ขนส่งและสถำนทีเ่ก็บสินค้ำ
มรีถรับ-ส่ง ถนนบำงนำ-ตรำด กม.6 - บริษัทฯ
ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์ (ครึ่งวัน)

37 ชำ่งยนต์ ชำย 20-45 ปวช.-ปวส. 6 10500 บ/ด ขึน้ไป บริษัท  โตโยตำ้ฉะเชงิเทรำ ผู้จ ำหน่ำยโตโยตำ้ จ ำกัด 0245519000024

พนักงำนบัญชี หญิง 20 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 2 12000 บ/ด 98 ถ.ศุขประยรู ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนคอลเซ็นเตอร์ หญิง 20-45 ปวช.-ปวส. 2 10500 บ/ด ขึน้ไป เบอร์โทรศัพท์  038-500900 กด 1 , 0892500402 (คุณธรรมรัตน์)

พนักงำนขำย ช/ญ 20-45 ปวช. ขึ้นไป 10 10500 บ/ด ขึน้ไป ประเภทกิจกำร  ขำยยำนยนต์

ชำ่งซ่อมตวัถังรถยนต์ ชำย 20-45 ป.6 ขึ้นไป 10 11000 บ/ด ขึน้ไป มรีถรับ-สง่   สวสัดกิำร เบี้ยขยนั,โอที,ค่ำรักษำพยำบำล

ชำ่งซ่อมสีรถยนต์ ชำย 20-45 ป.6 ขึ้นไป 6 11000 บ/ด ขึน้ไป เงินช่วยเหลือแสดงควำมยินดีและเสียใจ ประกันสังคม

ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 20-45 ป.6 ขึ้นไป 2 11000 บ/ด ขึน้ไป

38 เจ้ำหน้ำทีเ่ขยีนแบบ ชำย 20-35 ปวส.ขึ้นไป ชำ่งกลโรงงำน 1 ตำมตกลง บริษัท ไทยเคียววะ คำโก จ ำกัด 0115544005230

หวัหน้ำส่วนงำนติดตั้ง ชำย 27-35 ปวส.-ป.ตรี ชำ่งกลโรงงำน 1 ตำมตกลง 1/17 ม.5 นิคมฯทีเอฟด ีต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์ 090-6780150-3 ตอ่ 203
ประเภทกิจกำร  ประกอบติดตัง้ระบบบ ำบดัอำกำศเสีย

ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันศุกร์

39 เจ้ำหน้ำที่วิจัยและพัฒนำผลิตภณัฑ์ ชำย 23-35 ป.ตร ีวิทยำศำสตร ์สำขำเคมี 1 12000-15000 บ/ด บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จ ำกัด 0105512003720
ผู้จัดกำรซ่อมบ ำรุง ชำย 30-45 ปวส. ขึ้นไป 1 35000-40000 บ/ด 85/3 นิคมฯเวลโกรว์ ม.1 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

หัวหน้ำห้อง Lab ช/ญ 28-40 ป.ตรี ขึ้นไป 1 25000-30000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์038-571323 ตอ่ 115

พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 25 ขึ้นไป ป.4 ขึ้นไป 2 10590 บ/ด ประเภทกิจกำร รับจ้ำงพิมพ์บรรจุภัณฑ์

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี ่ สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 7
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
39 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 23-45 ป.6 ขึ้นไป 6 10590 บ/ด บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จ ำกัด 0105512003720

เจ้ำหน้ำที ่QC ช/ญ 23-45 ม.6 ขึ้นไป 2 10590 บ/ด 85/3 นิคมฯเวลโกรว์ ม.1 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำที ่QA ช/ญ 25-45 ป.ตรี 1 15000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์038-571323 ตอ่ 115
ประเภทกิจกำร รับจ้ำงพิมพ์บรรจุภัณฑ์

40 หัวหน้ำหน่วยเครือ่งกล ชำย 39-45 ปวช. เครื่องกล 1 ตำมวุฒิ บรษัิท เอเชีย่นเคมคัิล จ ำกัด 0105519001480

ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์ และตำมประสบกำรณ์ 85/1 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

มีรถรับ-ส่ง เส้นบำงนำ-ตรำด เบอร์โทรศัพท ์038-570150-2 กด 0

เทพำรักษ์ ประเภทกิจกำร เคมภีัณฑ์
สวสัดิกำร  พนักงำนประจ ำ(รำยเดือน)/ค่ำอำหำร

ชดุยุนิฟอร์ม เบีย้จูงใจ ประกันชวีิตกลุ่ม ฯลฯ 
41 ชำ่งคุมเครื่องจักร ชำย 18-40 ปวช.-ปวส. 2 10590 บ/ด บริษัท ยูเน่ียนบัททึนคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 0105512002294

พนักงำนคุมเครื่อง ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 2 10590 บ/ด 99/10 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

ชำ่งไฟ ชำย 18-40 ปวช.-ปวส. 2 11500-12500 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์081-8663050

พนักงำนธุรกำร หญิง 18-30 ม.6-ปวส. 2 10590 บ/ด ประเภทกิจกำร ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำ(เทอร์โมสต้ส)

ชำ่งกลโรงงำน/ ชำย 21-30 ปวช.-ปวส. 1 11500-12500 บ/ด สวัสดิกำร ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม์ เบีย้ขยัน ค่ำกะ ค่ำเดินทำง

ชำ่งเทคนิค Supervisor ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

42 หัวหน้ำงำนคลังสินค้ำ ชำย 28-35 ป.ตรี ขึ้นไป 1 ตำมตกลง บริษัท ซี.ซี.ออโตพำร์ท จ ำกัด 0115533001751

ชำ่งเชื่อมอำร์กอน ชำย 20-35 ปวช. ขึ้นไป 1 ตำมตกลง 29 ม.8 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

คนขบัรถโฟล์คลิฟ ชำย 20-35 ม.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์02-9882334-6

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์

43 ชำ่งเทคนิค ชำย 20-35 ปวส. อิเลก็ฯ/ไฟฟ้ำ/เครือ่งกล 10 11099 บ/ด บรษัิท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0245557000290

Planner ช/ญ 20-35 ป.ตรี ทุกสำขำ 3 16300 บ/ด 14 ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
Supervisor หญิง 25-35 ป.ตรี ทุกสำขำ 2 16300 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์038-857119-45 ตอ่ 1

Test/Product Engineer ช/ญ 20-35 ป.ตร ีอิเล็กฯ/แมคคำฯ 7 22000 บ/ด 038-545400 (บำงน้ ำเปรี้ยว)
Engineer Software ช/ญ 20-35 ป.ตร ีวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 6 22000 บ/ด ประเภทกิจกำร ผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้ำรวมและชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

Manager training ช/ญ 35-45 ป.ตรี ทุกสำขำ 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท มรีถรับ-ส่ง (ปรับอำกำศ ฟร)ี

Manager equipment ช/ญ 40-45 ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ท ำงำน วันจันทร์ - วันศุกร์ (บำงต ำแหน่ง)

Process Engineer ช/ญ 23 ขึ้นไป ป.ตรี ทุกสำขำ 3 22000 บ/ด

44 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3-ปวช. 10 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท เหรียญทองกำรพิมพ์ จ ำกัด 0105550072776

พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 18-35 ม.3-ปวช. 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 91/7 ม.5 นิคมเวลโกรว์ฯ ซ.6 ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

แมบ่้ำน หญิง 18-50 ป.4-ม.6 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 063-9057390 ตอ่ 14,15 (คุณสำลินี,คุณอุไรวรรณ)์

เจ้ำหน้ำที ่QA ช/ญ 18-35 ม.6-ปวส. 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร สิ่งพิมพ์ประเภทบรรจุภัณฑ์

ชำ่งตดักระดำษ ช/ญ 18-35 ม.3-ปวช. 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี ่ สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 8



ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกมุภำพันธ์ 2566
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
45 ผู้ชว่ยผู้จดักำรแผนกจดัซ้ือ ช/ญ 24-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท กุลธรแมททีเรียลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ำกัด 0105533104444

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3-ม.6 11 345 บ/ว 1/2 ม.22 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนขบัรถ ชำย 20-35 ม.3-ม.6 2 ตำมประสบกำรณ์ เบอร์โทรศัพท ์038-593030 (คุณอรทัย)
ประเภทกิจกำร ผลิตลวดทองแดงอำบน้ ำยำ
มรีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

46 พนักงำน QC ช/ญ 23 ขึ้นไป ปวช. 1 ตำมตกลง บรษัิท เค.เค.ไดคำสติ้ง จ ำกัด  0105545055770

ชำ่ง CNC ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 3 ตำมตกลง 8/8 ม.13 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

วิศวกรเครื่องกล ชำย 28 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์086-9829500 (คุณผ้ึง)

สำขำทีเ่ก่ียวขอ้ง ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต,์อิเล็กทรอนิค จำกอลูมิเนียมและซิงค์

หัวหน้ำงำนฝ่ำยผลิต ชำย 25 ขึ้นไป ปวส. สำขำชำ่งกล 2 ตำมตกลง มรีถรับ-ส่ง สำยตลำดสุวินทวงศ์ , ปองพล

**ยินดรีบันักศึกจบใหม ่ไมเ่น้นประสบกำรณ*์*

47 ผู้ชว่ยพนักงำนระบบคุณภำพ หญิง 18-35 ม.3-ม.6 1 345 บ/ว บริษัท เซ็นจรูี่ อุตสำหกรรม จ ำกัด 0105542066011

ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 18-45 ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ 1 ตำมตกลง 18 ม.6 ต.เมอืงเก่ำ อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 18-40 ป.6 ขึ้นไป 1 345 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์064-7474655

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-40 ป.6 ขึ้นไป 3 345 บ/ว ประเภทกิจกำร ส่งออกขำ้ว

ไมม่รีถรับส่ง 
48 ช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ ชำย 20-45 ม.3 ขึ้นไป 1 345 บ/ว บรษัิท กรนี ฟิวเตอร ์จ ำกัด 0105547076961

269 ม.7 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์038-575680
ประเภทกิจกำร ประกอบรถจักรยำนยนต์

49 ผู้จัดกำรแผนกทรพัยำกรบุคคล ช/ญ 38-45 ป.ตร-ีป.โท 1 55000 บ/ด บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จ ำกัด 0145540000462

พนักงำนขบัรถสง่อะไหล่ ชำย 22-35 ม.3 ขึ้นไป 2 10400 บ/ด 99 ม.9 นิคมอุตฯเวลโกรว์ ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำทีโ่ลจิสตกิส์ ชำย 22-35 ป.ตรี โลจิสตกิส์ 2 15800 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์038-571051-2 มรีถรับ-ส่ง

Section Manager Logistic ชำย 35-45 ป.ตรี 1 55000 บ/ด ประเภทกิจกำร คลังสินค้ำและกำรบรรจุหบีหอ่

50 นำยชำ่งโยธำ ช/ญ 20-35 ปวส. ปวส. โยธำหรือก่อสร้ำง 2 11500 บ/ด ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 13 ฉะเชิงเทรำ (ส่วนตรวจสอบและวิเครำะห)์

พนักงำนขบัรถยนต์ ชำย 28-45 ป.4 ขึ้นไป 1 9600-11500 บ/ด 379 หมู่4 ต.วังเยน็ อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

มีใบอนุญำตขับขี่ ประเภท ท.2 เบอร์โทรศัพท ์089-2011159
ประเภทกิจกำร กำรควบคุมคุณภำพวัสดงุำนทำงQCS

51 พนักงำนทักษะ (ประจ ำฝ่ำยคลังสินค้ำ) ชำย 18-35 ม.6-ปวส. 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท นูทริกซ์ จ ำกัด (มหำชน) 0107546000199

IT Specialist ช/ญ 22-35 ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 32/1 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

ชำ่งเครื่องกล ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท ์038-593116-8 ตอ่ 703

พนักงำนขบัรถยนต์ ชำย 18-40 ม.3 ขึ้นไป 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์เลีย้ง

ส่วนกลำง มีรถรับ-ส่ง สำยบำงน้ ำเปรีย้ว , ตลำดคลอง 16 , 20 , 22

ไผ่ด ำ , ตลำดสุวินทวงศ์ , บำงขนำก , บำงสำย ฯลฯ

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี ่ สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 9



ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกมุภำพันธ์ 2566
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
52 พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 23-35 ป.6 ขึ้นไป 3 345 บ/ว บริษัท ไอออน เมำน์เทน (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105539090585

88/23 ม.5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์064-9369213 คุณนริสรำ
ประเภทกิจกำร รับเก็บเอกสำร ไมม่รีถรับ-ส่ง

53 พ่อบ้ำน ชำย 35 ขึ้นไป ม.3-ม.6 1 ตำมตกลง บรษัิท บดีไีอ อัลลอย เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด 0115531002831

เจ้ำหน้ำทีก่ำรตลำด ชำย 24 ขึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรม 1 ตำมตกลง 42/2 ม.10 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนขบัรถสว่นกลำงฯ ชำย 30 ขึ้นไป ม.6-ปวส. 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์098-4748986

พนักงำนควบคุมเครือ่งจักร ชำย 18-35 ม.3-ปวส. 3 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยำนยนต์และเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ

54 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20-35 ม.3 ขึ้นไป 3 345 บ/ว บริษัท แอดวำนซ์ คอมโพสิท จ ำกัด 0105537062827

Sale ช/ญ 23-35 ป.ตรี 1 15000 บ/ด 69/5 ม.6 ต.ท่ำข้ำม อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งฝ่ำยผลิต ชำย 20-35 ม.3 ขึ้นไป 3 450 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์038-573637
ประเภทกิจกำร ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลำส
ไมม่รีถรับ-ส่ง ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

55 Engineering ช/ญ 18-35 ป.ตรี 10 ตำมตกลง บรษัิท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอรร์ิง่ จ ำกัด 0115555013719

Mechanincal Engineering ช/ญ 18-35 ป.ตรี 2 ตำมตกลง 68 ม.18 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งซ่อม Mold ช/ญ 18-35 ปวส.ขึ้นไป 2 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์063-3939060 (คุณปุย๋)

Electrical Engineering ช/ญ 18-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตส่วนประกอบอิเล็คทรอนิคส์ สำย USB ส่งออก

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3 ขึ้นไป 20 ตำมตกลง ** ไมม่ปีัญหำกำรเดนิทำง ** ไมม่รีถรับ-ส่ง
Trainer PD ช/ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 5 ตำมตกลง ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์ (หยุดเสำร์เว้นเสำร)์

Leader PD ช/ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 2 ตำมตกลง

ล่ำม (ภำษำจีน) ช/ญ 21-35 ปวส.-ป.ตรี 3 ตำมตกลง

56 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 23-35 ม.3-ปวส. 5 350 บ/ว บริษัท สวอน สยำม คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 0105540077970

วิศวกร ชำย 23-35 ป.ตร ีวศบ.เครื่องกล 3 ตำมตกลง 5/1 ม.7 ต.บำงพระ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
จป. วิชำชพี ชำย 25-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท ์038-516670-2 , 081-9493098 , 089-2486329

ประเภทกิจกำร ผลิตปัม๊ลม
ไมม่รีถรับส่ง *มหีอพัก ค่ำขำ้ว 50 บ/ว

57 Production Staff (ฝำยผลิต) ชำย 21-45 ม.3-ปวส. 2 11000 บ/ด บริษัท ซำนีอะ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105554151581

เจ้ำหน้ำทีส่โตร์ ชำย 21-45 ม.3-ปวส. 1 11000 บ/ด 1/29 ม.5 ต.ทำ่สะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ช่ำงซ๋อมบ ำรงุแม่พิมพ์ ชำย 20-45  ปวส. ขึ้นไป 1 15000-20000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์038-577307 ตอ่ 10

QA Staff ช/ญ 23-45 ปวส. ขึ้นไป 1 15000-20000 บ/ด ประเภทกิจกำร ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะชิ้นส่วนยำนยนต์

58 พนักงำนชำ่ง ชำย 18-35 ม.3 ขึ้นไป 2 345 บ/ว ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยออโต้โคท 0243551000148

217 ถ.ศุขประยูร ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 081-9326052 , 089-7878736

ประเภทกิจกำร คำร์แคร์
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกมุภำพันธ์ 2566
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
59 พนักงำนขำย ชำย 18-35 ปวช.-ป.ตรี 4 20000 บ/ด บรษัิท เอส.ซี.ยสูคำร ์จ ำกัด 0245550000880

content creater ช/ญ 20-35 ป.ตรี นิเทศศำสตร์ 1 15000 บ/ด 799/5 ต.พนมสำรคำม อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ

สวัสดิกำร เบี้ยขยัน,ประกันสังคม เบอรโ์ทรศัพท์ 08 3110 3141 , 09 3619 3247

ชดุยนิูฟอร์ม,ค่ำอำหำร,โบนัส ประเภทกิจกำร ซ้ือ ขำย แลกเปลี่ยนรถยนตม์อืสองทกุชนิด

60 พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-35 ม.3 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง บรษัิท ผลไม้แปรรปูวรพร จ ำกัด 0245538000557

พนักงำนธุรกำร หญิง 21-40 ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง 5 ถนนสุวินทวงศ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชงิเทรำ จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนตน้ทุน หญิง 20 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1 ตำมตกลง 20/5 ม.6 ต.วังเยน็ อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนธุรกำรขำย หญิง 20 ขึ้นไป ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท์ 038-813444 , 086-3411522
ประเภทกิจกำร ผลไมแ้ปรรูป

61 เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ ช/ญ 25 ขึ้นไป ปวส. คอมฯ 1 ตำมประสบกำรณ์ บริษัท แสนภดูำษ เฮลท์คลบั แอนด ์ทรีทเมนท์ จ ำกัด 0105557115233

นักวทิยำศำตร์กำรกีฬำ ช/ญ 24 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมประสบกำรณ์ 118-118/1 ม.4 ต,ลำดขวำง อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนดแูลตน้ไม้ ช/ญ 25-45 ป.4 ขึ้นไป 5 350 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์094-6689223 , 081-6111384 คุณพรทิพย์

เจ้ำหน้ำทีด่แูลควำมปลอดภยั ชำย 25 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 350 บ/ว ประเภทกิจกำร ธุรกิจสุขภำพครบวงจร

เจ้ำหน้ำที่บรกิำรลูกค้ำ ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1 12000 บ/ด

เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชี ช/ญ 22 ขึ้นไป ป.ตรี บัญชี 1 ตำมประสบกำรณ์

แมบ่้ำน หญิง 25 ขึ้นไป ไมจ่ ำกัด 4 350 บ/ว
นักกำยภำพบ ำบัด หญิง 25 ขึ้นไป ป.ตรี วิทย์ฯ กำยภำพบ ำบดั 1 ตำมประสบกำรณ์

ชำ่งไฟฟ้ำ/ซ่อมบ ำรุง ชำย 25 ขึ้นไป ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำก ำลัง 2 ตำมประสบกำรณ์

62 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20-35 ป.6 ขึ้นไป 10 345 บ/ว บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จ ำกัด 0105533037836

พนักงำนควบคุมคุณภำพ QC ช/ญ 20-32 ป.6 ขึ้นไป 10 10650 บ/ด 74 นิคมฯเวลโกรว์ ซ.5 ม.5 ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 25-35 ปวส.ไฟฟ้ำก ำลัง 3 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท ์081-6439389 คุณธิดำรัตน์
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยไส้กรอก

63 หัวหน้ำแผนกเสื้อผ้ำเด็กอ่อน ช/ญ 18-35 ม.6 ขึ้นไป 1 14000 บ/ด บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 0107536000633

พนักงำนจัดเรียงสินค้ำทั่วไป ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 5 370 บ/ว 9 หมู ่1 ถ.สริิโสธร ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

หัวหน้ำแผนกอำหำรแห้ง ช/ญ 18-35 ม.6 ขึ้นไป 1 14000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์087-1377181 คุณทิพย์สุดำ

พนักงำนแผนกอำหำรแห้ง ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 5 370 บ/ว ประเภทกิจกำร ซูเปอร์มำร์เก็ต

พนักงำนแผนกผักผลไม้ ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 2 390 บ/ว ไมม่รีถรับ-ส่ง
พนักงำนแผนกครัวร้อน ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 2 390 บ/ว
Sale Mobile ช/ญ 18-40 ม.6 ขึ้นไป 1 10900 บ/ด

เจ้ำหน้ำที ่Store Controller (เลขำ) ช/ญ 18-35 ป.ตรี 1 390 บ/ว
65 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. ชำ่งทกุสำขำ 10 345 บ/ว บริษัท อำร์.เจ.ลอนดอนเคมีคอลอินดสัทรีส ์จ ำกัด 0245537000871

หัวหน้ำแผนกขนส่ง ช/ญ 28-35 ป.ตรี โลจิสตกิส์ 1 ตำมประสบกำรณ์ 42/4 ม.14 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรีย้ว จ.ฉะเชงิเทรำ

ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 1 ตำมประสบกำรณ์ เบอร์โทรศัพท ์086-3951505 , 033-590237-8

เจ้ำหน้ำทีห่้อง Lab ชำย 25-30 ป.ตรี 1 ตำมประสบกำรณ์ ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยสีและขี้ผ้ึง
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกมุภำพันธ์ 2566
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
66 ชำ่งเทคนิค ชำย 25-30 ปวช. ชำ่งยนต์ 2 ตำมประสบกำรณ์ บริษัท ไทยธำดำมอเตอร์ จ ำกัด 0245545000141

พนักงำนขำย หญิง 20-30 ปวส. ขึ้นไป 2 12000 บ/ด 9/9 ม.3 ต.บำงตนีเป็ด อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนบัญชี ช/ญ 22-35 ปวช.ขึ้นไป สำขำบัญชี 2 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์038-981000 ตอ่ 0

ประเภทกิจกำร ธุรกิจรถยนต์

67 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ม.3 10 345 บ/ว บรษัิท ศิรวิัฒนำอินเตอรพ์ริ้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 0107538000622

กรำฟฟิค ดไีซน์ ช/ญ 18-35 ป.ตรี 2 ตำมตกลง 14/8 ม.12 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

Sale ช/ญ 18-35 ป.ตรี ขึ้นไป 5 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์082-0057954

QC หญิง 18-35 ม.6-ปวส. 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยสิ่งพิมพ์

วิศวกร ช/ญ 18-35 ป.ตรี 2 ตำมตกลง ไมม่รีถรับ-ส่ง
68 วิศวกรจัดซ้ือ หญิง 23-40 ป.ตร ีวศบ.เครื่องกล 2 15000-18000 บ/ด บริษัท สตำร์ ทรัค แอนด์ บัส จ ำกัด 0105550061049

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฝ่ำยขำย ช/ญ 23-35 ปวส.-ป.ตรี 1 13000-15000 บ/ด 49/9 ม.16 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์038-086781-3 กด 19
ประเภทกิจกำร สร้ำงประกอบดัดแปลงสภำพรถยนต์ฯ

69 ชำ่งเชื่อม/ชำ่งประกอบ ชำย 18-50 ป.6 ขึ้นไป 6 450 บ/ว บริษัท ภูมิวิศว์ เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด 0105537145641

*** ดว่น *** ขึ้นอยู่กับ 230/15 ม.6 ซ.ทำ่สะอ้ำน 4 ต.ทำ่สะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

ประสบกำรณ์ เบอรโ์ทรศัพท์ 089-0500052 , 098-9376207

ประเภทกิจกำร ออกแบบ ผลิต ติดตัง้ บรกิำร และติดตัง้เครื่องจักร

70 พนักงำนฝ่ำยผลติบรรจกุ๊ำซ ชำย 18-45 ป.4 ขึ้นไป 3 365 บ/ว บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปโิตรเคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 0107537001820

พนักงำนขับรถถังเวยีน ชำย 18-40 ป.4 ขึ้นไป 2 12000 บ/ด 30/1 ม.11 ถ.สุขมุวิทสำยเก่ำ ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ 

ใบอนุญำตขับขี่ประเภท ท.2-ท.4 เบอร์โทรศัพท ์ 02-1209999 ต่อ 3009,3013 (คุณรัฐภรณ)์

ช่ำงซ่อมบ ำรุง(เชื่อม-ประกอบ) ชำย 20-45 ป.4 ขึ้นไป 2 ตำมประสบกำรณ์ ประเภทกิจกำร   คลังบรรจุก๊ำซ/โรงอัดบรรจุแก๊ส

ชำ่งยนต์ ชำย 18-45 ปวส. ชำ่งยนต์ 2 365 บ/ว สวัสดกิำร ปรับเงินประจ ำป,ีโบนัส 2 ครั้ง/ปี

พนักงำนซ่อมสี ชำย 18-45 ไมจ่ ำกัด 4 365 บ/ว สวัสดกิำรกองทุนกำรศึกษำบุตร ฯลฯ
พนักงำนตดิรถ ชำย 18-45 ม.3 ขึ้นไป 2 ตำมประสบกำรณ์

ชำ่งแอร์รถยนต์ ชำย 18-45 ปวส. ช่ำงซ่อมบ ำรงุ 1 ตำมประสบกำรณ์

71 หวัหน้ำคลงัสนิค้ำ (ภำษำจนี) ชำย 18-35 ปวส. 1 ตำมตกลง บริษัท โซลำนำ สมำร์ท ไลตติง้ จ ำกัด 0245562003200

จนท.ประสำนงำน (ภำษำจนี) หญิง 23-35 ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง 268 นิคมอุตฯเกตุเวย์ ม.7 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

Supervisor จัดซ้ือ (ภำษำจีน) ช/ญ 23-35 ป.ตรี ขึ้นไป 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 066-1130813 , 066-1130811 (พ่ีเชอรี,่พ่ีกุ้ง)

ประเภทกิจกำร ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก ผลิตภัณฑ์หลอดไฟแอลอีดี

72 เจำ้หน้ำตรวจสอบคุณภำพ ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท ยเูน่ียนกัลวำไนเซอร์ จ ำกัด 0735522000019

เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 9 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

หัวหน้ำฝ่ำยจัดซ้ือ ช/ญ 35 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท ์ 063-5894426

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 25 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ไมจ่ ำกัด 345 บ/ว ประเภทกิจกำร รับจ้ำงชบุสังกะสีแบบจุ่มร้อน

เจำ้หน้ำทีป่ระกันคุณภำพ ช/ญ 25 ขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท สวัสดกิำร เบีย้ขยัน /สวัสดกิำรตำมต ำแหน่ง
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกมุภำพันธ์ 2566
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
72 ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 25 ขึ้นไป ปวช.-ปวส. 3 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท ยเูน่ียนกัลวำไนเซอร์ จ ำกัด 0735522000019

หวัหน้ำฝ่ำยซ่อมบ ำรุง ชำย 25 ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 9 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

จนท.ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ช/ญ 25 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท ์ 063-5894426

พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 25 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร รับจ้ำงชบุสังกะสีแบบจุ่มร้อน

73 พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ำกัด  0115539002911
มีรถรับ-ส่ง ตำมเส้นทำง 45 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรำ

สวัสดิกำร ค่ำอำหำร 25บ/ว เบอร์โทรศัพท ์ 095-2084241 , 02-1054349 ต่อ 0

เบีย้ขยัน,โบนัส ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรฯ

74 พนักงำนขำย PC ช/ญ 18-35 ไมจ่ ำกัด 3 9900 บ/ด บรษัิท โพสเซฟ่ี กรุ๊ป จ ำกัด 0745552000866

Sale Area ช/ญ 18-35 ปวส. ขึ้นไป 3 12000 บ/ด 306/5 ถ.พระยำศรีสุนทร ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

Trainer ช/ญ 23-35 ป.ตรี 1 15000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์ 084-46915481 , 02-0131810 ต่อ 1

ประเภทกิจกำร จัดจ ำหน่ำยโทรศัพท์มือถือ (แบรนด์ OPPO)

75 วิศวกร ช/ญ 20-35 ป.ตรี วิศวกรรม 6 17000 บ/ด ขึน้ไป บริษัท เคแอลเค โปรดักส์ จ ำกัด 0105553106043

พนักงำนโครงสร้ำง (งำนซ่อม) ชำย 25 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 345 บ/ว 20/3/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

ชำ่งเทคนิค ชำย 20-35 ปวช.-ป.ตรี 12 11000 บ/ด ขึน้ไป เบอร์โทรศัพท ์ 081-1701789
แมบ่้ำน หญิง 20 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 345 บ/ว ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์
หัวหน้ำส่วน QA ช/ญ 25-36 ป.ตรี 1 ตำมตกลง ** ไม่มีรอยสัก , ไม่ระเบดิห ู, ยินดีรับนักศึกษำใหม่ **

พนักงำน QC (รำยวนั) ช/ญ 18-36 ป.6 ขึ้นไป 5 345 บ/ว มรีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์
หัวหน้ำส่วนฝ่ำยผลิต ช/ญ 25-36 ป.ตรี 1 ตำมตกลง
เจ้ำหน้ำทีค่ลังสินค้ำ ช/ญ 22 ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 2 11500 บ/ด ขึน้ไป

พนักงำนฝ่ำยผลติ (รำยวนั) ช/ญ 20 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10 345 บ/ว
เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชี ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี สำขำบัญชี 1 11,000 บ/ด ขึน้ไป

76 หัวหน้ำคลังวัตถดบิ ช/ญ 25 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง บริษัท อำรี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105547005621

เจ้ำหน้ำทีก่ำรตลำด ช/ญ 23-45 ปวช.-ป.ตรี 3 ตำมตกลง 78 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำที ่QC ช/ญ 22-45 ปวส.-ป.ตรี 3 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 038-088098-9 ตอ่ 102
หวัหน้ำคลงั ส/ด ส ำเร็จรูป ช/ญ 29 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตอำหำรส ำเร็จรูปแชแ่ขง็
เลขำนุกำรผู้บริหำร หญิง 25 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์
เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบุคคล ช/ญ 23 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1 ตำมตกลง
หัวหน้ำชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 23 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1 ตำมตกลง

77 ผู้ช่วยช่ำงเชือ่ม/ช่ำงเชือ่ม ชำย 18-35 ป.6 ขึ้นไป 5 ตำมประสบกำรณ์ บริษัท แอ็คมี่คูลลิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105538103748

เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร หญิง 18-35 ม.3 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง 24/2 ม.1 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองอุชลจร อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

เดก็ตดิรถขนส่ง ชำย 18-35 ป.6 ขึ้นไป 1 350 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์ 086-4607801
พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ป.6 ขึ้นไป 5 345 บ/ว ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนคูลลิ่ง
พนักงำนขบัรถยนต์ ชำย ไม่จ ำกัด ม.3 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง
พนักงำนประกอบคูลลิ่ง ชำย 18-35 ป.6 ขึ้นไป 5 345 บ/ว
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกมุภำพันธ์ 2566
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
78 พนักงำนตอ้นรับ หญิง 18-40 ปวส. ขึ้นไป 1 ตำมตกลง บริษัท เฮฟเว่น เรียลเอสเตท จ ำกัด 0205559024331

แคชเชยีร์ หญิง 25-35 ปวส. ขึ้นไป 2 ตำมตกลง 259/1 ถ.ฉช.-บำงปะกง ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

เชฟท ำอำหำรยุโรป ช/ญ 18-40 ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 038 511150 คุณหนิง

พนักงำนโรงซักผ้ำ ช/ญ 25-45 ปวช. ขึ้นไป 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร โรงแรม/ร้ำนอำหำร

แมบ่้ำน หญิง 25-50 ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง สวัสดกิำร เบีย้ขยัน 500-1,000 บำท

79 ชำ่งกลึง ชำย 20-45 ป.6-ปวส. 10 400 บ/ว บริษัท ยซีูซี.อุตสำหกรรม จ ำกัด 0105544080703

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-45 ป.6-ม.6 10 400 บ/ว 24/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรำ

วิศวกร ชำย 20-30 ป.ตรี 4 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 062-7805995

ผู้ชว่ย จป.วิชำชพี ชำย 20-30 ม.6-ปวส. 1 ตำมวุฒิ ประเภทกิจกำร หลอมหล่อลูกรีด

พนักงำนขบัรถยนต์ ชำย 20-35 ป.6-ปวส. 1 ตำมวุฒิ
80 ชำ่งเทคนิค ชำย 18-25 ปวช. ขึ้นไป 2 12000 บ/ด บริษัท เอส ท ีเอ็น เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด 0245552000461

มีประสบกำรณ์ด้ำนซ่อมแอร์ 1/60 ม.1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.39 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

จะพิจำรณำเปน็พิเศษ เบอร์โทรศัพท์  081-6315470
ประเภทกิจกำร ซ่อมและService เครือ่งปรบัอำกำศ

ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

81 พนักงำนขบัรถ 4 ล้อ ชำย 25-35 ม.3 2 ตำมตกลง บริษัท ทีเอ็นทีที โลจิสติกส์ จ ำกัด 0105543065603

พนักงำนขับรถเทรลเลอร์ ชำย 25-35 ม.3 2 ตำมตกลง 155 ม.5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนบัญชี ช/ญ 20-50 ป.ตรี 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 038-571552-58 ตอ่ 100
ประเภทกิจกำร ขนส่ง

82 พนักงำนหน้ำลำน ช/ญ 18-40 ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ห้ำงหุน้สว่นรุ่งพิทักษ์ปิโตรเลยีม 0243532000138

ผู้ชว่ยผู้จัดกำรเชสเตอร์ ช/ญ 25 ขึ้นไป ปวส./ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 123 ม.4 ต.เมืองเก่ำ อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนโรงบรรจุ ช/ญ 18 ขึ้นไป ไมจ่ ำกัด 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท ์ 038-551650 (คุณกฤตยิำ)
ประเภทกิจกำร สถำนีบริกำรน้ ำมัน,โรงบรรจกุ๊ำซ,ขนสง่ก๊ำซLPG

83 พนักงำนขำย (ในจังหวัด) ช/ญ 20-35 ม.3 ขึ้นไป 3 350 บ/ว บรษัิท วิรยิะโลหะกิจ จ ำกัด 0195540000209

พนักงำนขำย (ต่ำงจังหวัด) ช/ญ 20-35 ม.3 ขึ้นไป 30 350 บ/ว 74/14-15 ม.7 ต.บำงพระ อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรำ

ช่ำงเชือ่ม (มีประสบกำรณ)์ ชำย 20-50 ป.4 ขึ้นไป 10 ตำมประสบกำรณ์ เบอร์โทรศัพท ์ 082-7268574

โฟร์แมน ชำย 25-50 ม.3 ขึ้นไป 5 15000 บ/ด ประเภทกิจกำร ผลติน่ังร้ำน แบบเหลก็ หลงัคำเมทัลชสี

(ประจ ำอยู่ทีส่ระบุร)ี ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

84 เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชี หญิง 25 ขึ้นไป ป.ตรี บัญชี 1 18000 บ/ด บริษัท คอมบีแพ็ค จ ำกัด 0105534116993
หัวหน้ำแผนกจัดซ้ือ หญิง 35 ขึ้นไป ป.ตรี 1 20000 บ/ด 116 ม.5 นิคมอุตฯเวลโกรว์ ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 

เจำ้หน้ำที่พัฒนำผลติภณัฑ์ หญิง 25-30 ป.ตรี ออกแบบ 1 18000 บ/ด ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
ผู้จัดกำรคลังสินค้ำ หญิง 25-35 ป.ตรี โลจิสตกิส์ 1 30000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์ 038-571350-5 ต่อ 213 (คุณนิตยำ)

ผู้จัดกำรแผนกจัดซ้ือ หญิง 25-35 ป.ตรี 1 30000 บ/ด ประเภทกิจกำร ผลิตและส่งออกหลอดบรรจุ

เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย หญิง 25-35 ป.ตรี 1 20000 บ/ด ทีท่ ำดว้ยพลำสตกิและลำมเินท
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกมุภำพันธ์ 2566
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
84 เจ้ำหน้ำที ่IT ชำย 25-35 ป.ตรี คอมพิวเตอร์ 1 18000 บ/ด บริษัท คอมบีแพ็ค จ ำกัด 0105534116993

ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 25-35 ปวช. ขึ้นไป ไฟฟ้ำ 1 12000 บ/ด 116 ม.5 นิคมอุตฯเวลโกรว์ ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 

ช่ำงควบคุมเครื่องจกัร ชำย 25-35 ปวช. ขึ้นไป 2 12000 บ/ด ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 25/35 ปวช. ขึ้นไป 1 12000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์ 038-571350-5 ต่อ 213 (คุณนิตยำ)

ประเภทกิจกำร ผลิตและส่งออกหลอดบรรจุ

ทีท่ ำดว้ยพลำสตกิและลำมเินท
มรีถตู้รับ-ส่ง จำกแปดริ้วตลอดเส้นทำง
ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์ (หยุดเสำร์เว้นเสำร)์

85 เจ้ำหน้ำทีเ่ขยีนแบบ ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 1  - บริษัท ออลล่ำ จ ำกัด (มหำชน) 0107558000393

ชำ่งไฟฟ้ำ ช/ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 2  - 2/1 ม.4 วัดพิมพำวำส-คลองเกำะดอน ต.เกำะไร่ อ.บำ้นโพธิ ์จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งเชื่อม ช/ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 5  - เบอร์โทรศัพท์  085-8268811 (คุณเลย์) , 038-595781-47

ช่ำงติดตั้งฝ่ำยโครงกำร ช/ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 5  - ประเภทกิจกำร น ำเข้ำและจ ำหน่ำยเครนและรอกไฟฟ้ำ ประตูอุตสำหกรรม

ชำ่งบริกำรเครน-ประตู ช/ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 10  - ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร หญิง 18-35 ปวช.-ป.ตรี 2 14000 บ/ด

เจ้ำหน้ำที ่จป.เทคนิค ช/ญ 18-35 ป.ตรี 1  -
86 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 353 บ/ว บริษัท ทอร์ค จ ำกัด 0105533039405

(รับนักศึกษำปดิภำคเรียน) 51/4 ม.1 ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำทีจ่ัดซ้ือ ช/ญ 22 ขึ้นไป ป.ตรี 2 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 033-050470 (คุณพนิดำ)
ประเภทกิจกำร  ผลิตอุปกรณถ่์ำยเทควำมร้อน

มีรถรบั-ส่ง บำงน้ ำเปรี้ยว หนองจอก บำงคล้ำ ในตัวเมืองแปดริ้ว

ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

87 Account Manager หญิง 25-35 ป.ตรี 1  - บริษัท นิเค็ด-รีด (ประเทศไทย) จ ำกัด 0245552000844

Pin Insert (ฝ่ำยประกอบ) หญิง 25-35 ม.6 ขึ้นไป 2  - 84/4 ม.9 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 20-35 ปวช.-ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท ์ 038-134231

Customer Service ชำย 20-35 ป.ตรี 1  - ประเภทกิจกำร  ผลิตอุปกรณ์จับยึด Fixture

Design Engineer หญิง 20-35 ป.ตรี 3  -

88 โฟร์แมนแผนกฉดี ชำย 20-40 ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท บนัได นัมโกะ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105530034798

Engineer ประกอบ ช/ญ 18-30 ป.ตร ีวศบ.อิเลก็ทรอนิกส์ 1 ตำมตกลง 178-179,179/1 ม.12 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.44 ต.บำงววั อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน ช/ญ 18-30 ป.ตรี 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 061-1159404,038-532322 ต่อ 147

(ล่ำมญี่ปุน่) ประเภทกิจกำร  ผลิตและส่งออกของเดก็เล่น

เจ้ำหน้ำที่วำงแผนกำรผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.ตรี (มีประสบกำรณ์) 1 ตำมตกลง มรีถรับ-ส่ง ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกมุภำพันธ์ 2566
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
89 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำด ช/ญ 23-33 ปวช.-ป.ตรี 4 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท มำตรฐำน ไอ.เอส.ซี. จ ำกัด 0575547000588

เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร ช/ญ 25-30 ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 560/5 ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
เจำ้หน้ำที่บริหำรงำนลกูค้ำ ช/ญ 30-36 ป.ตรี 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท ์085-6959661/092-3516167

ประเภทกิจกำร ศูนย์บริกำรสยำมสไมล์ฉะเชิงเทรำ

ไมม่รีถรับ-ส่ง ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

90 แมบ่้ำน/พ่อบ้ำน ช/ญ 20-55 ป.4 ขึ้นไป 1 8690 บ/ด โรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฎรำชนครนิทร ์0994000255349

นักกำร ชำย 18-58 ไมจ่ ำกัด 1 8690 บ/ด 40/109 ถ.ศรีโสธรตดัใหม ่ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

รปภ. ชำย 18-55 ไมจ่ ำกัด 1 9000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์061-7123535 (ครูจอย)

(มีอำหำรกลำงวัน หยดุเสำร์-อำทิตย)์ ประเภทกิจกำร สถำนศึกษำ

ครูศิลปะ ช/ญ 25-60 ป.ตรี ศิลปะ 1 15000 บ/ด

91 Engineer Production Control ช/ญ 25-29 ป.ตรี วศบ.ผลิต,อุตสำหกำร 1 20000 บ/ด ขึน้ไป บริษัท เจเทคโตะ เอเชยี แปซิฟิค จ ำกัด 0245563001201

ชำ่งเทคนิค ช/ญ 22-28 ปวช.-ปวส. เครื่องกล,ยำนยนต์ 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 172/2 หมูท่ี ่12 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนบัญช(ีลูกหน้ี) ช/ญ 25-29 ป.ตรี 1 20000 บ/ด ขึน้ไป เบอร์โทรศัพท์ 089-939-1003 , 033-051-851-855 #1403

Staff Sale ช/ญ 22-28 ป.ตรี 4 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร ศูนย์กลำงธรุกิจระหว่ำงประเทศ

92 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-40 ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท ไทยนิสเซ่ ลำมเินชัน่ จ ำกัด 0115535001421

พนักงำนคุมเครื่องจักร ชำย 18-40 ปวช.-ปวส. 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 53 ม.1 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
เจ้ำหน้ำทีQ่C หญิง 25-35 ป.ตรี เคมี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท ์038-842432 ตอ่ 201

แมบ่้ำน (ส ำนักงำน) หญิง 18-35 ป.6 ขึ้นไป 1 353 บ/ว ประเภทกิจกำร บรรจุภัณฑ์
มรีถรับ-ส่ง ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

93 พนักงำนแคชเชยีร์ ช/ญ 20-35 ม.3 ขึ้นไป 4 345 บ/ว หจก.เม้งเฮงดทีรำนสปอรต์ 0243558000488

พนักงำนจัดเรยีงสินค้ำ ชำย 18-35 ป.4 ขึ้นไป 4 345 บ/ว 218 ม.2 ต.บ้ำนซ่อง อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ

ผู้จัดกำรร้ำน ช/ญ 25-35 ป.ตรี บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร 2 15000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์083-7028928

บัญช ีกำรขำย หรืออ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง ประเภทกิจกำร ขำยชิ้นส่วนหมู ไก ผักสด เครือ่งปรงุ และของใข้ในครวัเรอืน

ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 28-40 ปวช.-ปวส. ชำ่ง 1 12000 บ/ด ไมม่รีถรับ-ส่ง มค่ีำอำหำรวันละ 30 บำท

พนักงำนบัญชี หญิง 25-35 ปวส.-ป.ตรี บัญชี 2 15000 บ/ด

94 ผู้จัดกำรฝ่ำยคลังสินค้ำ ช/ญ 35-40 ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท เอเซียฟำร์ม แอนด์ ฟูดส์ จ ำกัด 0115551008630

/ประกันคุณภำพ 129/1 ม.7 ต.เขำหนิซ้อน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชี ช/ญ 25-30 ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์063-887-6750

วิศวกรเครื่องกล ช/ญ 25 ขึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรมเครือ่งกล 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร เลี้ยงสัตวป์กี และแปรรูปสัตวป์กี

ไมม่รีถรับ-ส่ง
95 ชำ่งเชื่อม ช/ญ 20-40 ปวช.-ปวส. 10 ตำมประสบกำรณ์ บริษัท เมทัล แอเรีย จ ำกัด 0245558002784

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-40 ปวช.-ปวส. 3 ตำมประสบกำรณ์ 41/3 ม.9 ต.ท่ำไข ่อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
Sale ช/ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี 10 12000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์ 08-13567074 คุณธวัชชยั (ตุย้)

ประเภทกิจกำร ผลิตประต ูหน้ำตำ่ง
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
96 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.3-ม.6 10 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ำกัด (มหำชน) 0107537002711

พนักงำนชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 20 ขึ้นไป ปวส.ไฟฟ้ำ,อุตสำหกำร 10 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 190/1 ม.6 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์083 0992054 มรีถรับ-ส่ง
ประเภทกิจกำร ผลิตหม้อแปลงไฟฟำ,แผงโซลำร์เซลล์

97 เจ้ำหน้ำที ่QA , QC ชำย 25 ขึ้นไป ปวช.-ปวส. 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท ท.ีเจ.พี. จ ำกัด 0115535006920
หัวหน้ำฝ่ำยผลิต ชำย 34 ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 9/2 ม.4 ต.หนองจอก อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

(สำขำชำ่ง) เบอร์โทรศัพท ์038-578827
ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนรำถยนต์
มรีถรับ-ส่ง ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

98 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10 345 บ/ว บริษัท วิบลูย์วัฒนอุตสำหกรรม จ ำกัด 0105526012238

พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 21 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 345 บ/ว 3/1 ม.15 ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำน QC ชำย 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 345 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์038-086285-7 คุณกุนฑ์ลดำ

ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 20 ขึ้นไป ปวช.-ปวส. 1 ตำมประสบกำรณ์ ประเภทกิจกำร ผลิตไมอั้ดซีเมนตบ์อร์ด

99 ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 25-35 ม.3 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง บรษัิท สวสัดสีงิห์โตทองพำณิชย ์จ ำกัด 0245561003389

18/8 ม.1 ต.โพรงอำกำศ อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์038-582388 ประเภทกิจกำร พลำสติก

100 พนักงำนขำย หญิง 20-40 ม.3 10 10350 บ/ว บริษัท ดโูฮม จ ำกัด (มหำชน) สำขำบำงนำ-ตรำด 0107561000196

ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 2 12000 บ/ด 88/8 ม.5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ผู้ชว่ยแคชเชยีร์ หญิง 20-35 ม.3 ขึ้นไป 5 10850 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์033-050898 กด 4 , 09-8006-1762

รปภ. ช/ญ 18-45 ม.3 3 10,350 บ/ด ประเภทกิจกำร ค้ำปลีกของตกแตง่บ้ำน

แมบ่้ำน หญิง 18-45 ม.3 3 10,350 บ/ด สวัสดิกำร เครื่องแบบพนักงำน,โบนัส,พักร้อนประจ ำปี,

พนักงำนส่งเสริมกำรขำย ช/ญ 18-45 ม.3 20 10350 บ/ด ค่ำเดินทำงนำกำรเดินทำงไปท ำงำนนอกสถำนที,่

ซ้ือสินค้ำเงินผ่อน,กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ,ค่ำกะ (บำงต ำแหน่ง),

เบี้ยขยนั,ค่ำรักษำพยำบำล,คูปองกำรท ำคุณงำมควำมดี

101 เจ้ำหน้ำที่สรรหำฝ่ำยบคุคล ช/ญ 20-35 ป.ตรี 2 ตำมตกลง บรษัิท  วนิดำ ฟู้ดส ์ จ ำกัด 0105558073291

เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัย (จป.) ช/ญ 20-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง 180 ม.5 ต.เมืองใหม่  อ.รำชสำสน์ จ.ฉะเชงิเทรำ

เจ้ำหน้ำทีช่ีวอนำมัยสิง่แวดล้อม ช/ญ 20-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์ 038-090605

วิศวกรไฟฟ้ำ ช/ญ 20-35 ป.ตรี 4 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ช ำแหละและแปรรูปเน้ือสัตว์

เจ้ำหน้ำที่ควบคุม Boiler ช/ญ 20-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง ** มปีระสบกำรณ์มำกกว่ำ 2 ปี **
เจ้ำหน้ำที ่QA/QC ช/ญ 20-35 ป.ตรี 4 ตำมตกลง

102 พนักงำนขำยสินค้ำ หญิง 18-35 ม.3-ป.ตรี 2 345 บ/ว บริษัท ทรำยทอง เซอร์วิส(2011) จ ำกัด 0245539000763

พนักงำนจัดเรยีงสินค้ำ หญิง 18-35 ม.3-ป.ตรี 2 345 บ/ว 85 ม.2 ต.ดอนทรำย อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชี หญิง 30-40 ปวส.-ป.ตรี 1 15000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์ 0 3882 1744 , 08 8096 3251

ประเภทกิจกำร ค้ำปลีก
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
103 เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย (Sale) ช/ญ 27-40 ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท บริษัท เพนตำ้ ทิก อินดสัทรีส ์(ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0105539038486 

เจ้ำหน้ำทีจ่ัดซ้ือ หญิง 20-35 ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 86/1 ม.3 ต.แสนภดูำษ อ.บ้ำนโพธิ ์จ.ฉะเชงิเทรำ

เจ้ำหน้ำทีเ่ขยีนแบบ ชำย 23 ขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท ์09 0962 0593

เจ้ำหน้ำทีส่โตร์ หญิง 20-35 ปวช. ขึ้นไป 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร ตดัซอยเหล็ก

เจ้ำหน้ำทีค่ลังสินค้ำ หญิง 20-35 ปวช. ขึ้นไป 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีรถรับ-ส่ง จำกบิ๊กซี1 ถึงบำ้นเอ้ืออำทรแสนภดูำษ

เจ้ำหน้ำที่วำงแผนกำรผลิต ช/ญ 24-35 ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

เจ้ำหน้ำที่ควบคุมเอกสำร หญิง 26-30 ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

พนักงำนตรวจสอบสนิค้ำ หญิง 20-35 ปวช. ขึ้นไป 1 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 21-40 ไมจ่ ำกัด 3 355 บ/ว
104 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ม.3 ขึ้นไป 4 10,350 บ/ด บริษัท ซันพำรำไดซ์ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0835543000319

แมบ่้ำน (ในโรงงำน) หญิง 40-50 ป.4 ขึ้นไป 1 10350 บ/ด 112/1 ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนตดิตั้ง ชำย ไม่จ ำกัด ไมจ่ ำกัด 5 10625 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์0 3808 8792-4 , 08 9871 9339

(ประจ ำสำขำภูเก็ต) (มีค่ำเช่ำบ้ำน +เบี้ยเลีย้ง +เบี้ยขยัน) ประเภทกิจกำร ผลิตบำนประตูหน้ำต่ำงอลูมิเนียม มำตรฐำนยุโรป

มรีถรับ-ส่ง บำงปะกง
ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

105 แมบ่้ำนในโรงงำน หญิง 30 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 350 บ/ว บริษัท ซี.ท.ีเค.อุตสำหกรรม จ ำกัด 0605558000796

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยคุณภำพ ช/ญ 20-35 ม.3 ขึ้นไป 5 ตำมตกลง 2/4 ม. 7 ต.วังเย็น อ.แปลงยำว จ. ฉะเชงิเทรำ
เจ้ำหน้ำที ่QA ช/ญ 22-35 ม.6 ขึ้นไป 5 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์ 08 6446 6325 , 06 1950 2473

เจ้ำหน้ำทีข่นส่ง ชำย 27-35 ม.6 ขึ้นไป 2 350 บ/ว ประเภทกิจกำร ชปุซิงค์

เจ้ำหน้ำทีจ่ัดซ้ือ ช/ญ 25-35 ปวส. ขึ้นไป 1 ตำมตกลง สวัสดิกำร ประกันสังคม,ชุดยูนิฟอรม์,เบี้ยขยัน,โบนัส

ชำ่งซ่อมบ ำรุง ช/ญ 25-35 ปวส. ขึ้นไป 3 350 บ/ว ไมม่รีถรับ-ส่ง
เจ้ำหน้ำทีค่วบคุมเครื่องจักร ช/ญ 20-35 ม.3 ขึ้นไป 10 350 บ/ว
เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบุคคล ช/ญ 25 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1 350 บ/ว
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยั ชำย 30-50 ม.3 ขึ้นไป 2 350 บ/ว

106 Marketing Staff ช/ญ 21-30 ปวส.-ป.ตรี 4 16000 บ/ด บริษัท ไฮเวย์ จ ำกัด 0105521002391
(สำขำเกตเวย ์1 ต ำแหน่ง) ทุกสำขำ (สมหวังเงินสั่งได ้สำขำฉะเชงิเทรำ)
(สำขำบำงคลำ้ 1 ต ำแหน่ง) 86/19-20 ถ.มหำจักรพรรดิ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

(สำขำแสนภูดำษ 1 ต ำแหน่ง) เบอร์โทรศัพท ์08 7031 6060 ประเภทกิจกำร Finance

(สำขำบำงปะกง 1 ต ำแหน่ง) ไมม่รีถรับ-ส่ง
ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

107 พนักงำนห้องยำ ชำย 27-35 ม.3 2 ตำมโครงสร้ำง บรษัิท คำรกิ์ลล์สยำม จ ำกัด 0105523022585

31/2 ม.11 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 0 3859 3104 (คุณกนกวรรณ)

ประเภทกิจกำร ผลิตอำหำรสัตว์
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
108 ชำ่ง ชำย 18-30 ม.6-ปวช. 10 400 บ/ว บริษัท เอสเทคเน็ตเวิร์ค โซลูชัน่ จ ำกัด 0135559001731

Admin หญิง 18-30 ม.6-ปวช.ขึ้นไป 5 350-400 บ/ว 244/84 ถ.ตลำดบ้ำนใหม่ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนขำย ช/ญ 18-35 ม.3 ขึ้นไป 20 10,000-50000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์09 1887 5638
ประเภทกิจกำร รำ้นขำยปลกีคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ตอ่พ่วง

109 ชำ่งตดิตั้ง ชำย 18-35 ป.4 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง บริษัท ชลิลี ฟูล จ ำกัด 0245564004696
(เครื่องปรับอำกำศ) 9/1 ม.11 ต.บำงขวัญ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์09 9058 5836
ประเภทกิจกำร รบัเหมำตดิตัง้ระบบปรบัอำกำศ

ไมม่รีถรับ-ส่ง  มทีีพั่กให้

110 ชำ่งมลิลิ่ง ชำย 25-35 ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัดแซนแพ 0103534024345
5/2 ม.14 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์08 1350 4271
ประเภทกิจกำร ปัม๊ชิ้นงำนโลหะ
ไมม่รีถรับ-ส่ง  ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

111 เจ้ำหน้ำที่คุมเครือ่ง CNC ชำย 20 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 1 14000 บ/ด ขึน้ไป บริษัท โฮฟ ด.ีเค. จ ำกัด 0115530000338
เจ้ำหน้ำทีเ่ขียนแบบเฟอรนิ์เจอร์ ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 2 16000 บ/ด ขึน้ไป 81/1 ม.3 ต.เทพรำช อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำทีต่น้ทุน ช/ญ 20 ขึ้นไป ป.ตรี 1 18000 บ/ด ขึน้ไป เบอร์โทรศัพท ์08 2551 0896

พนักงำนขำย ช/ญ 20 ขึ้นไป ป.ตรี 1 35000 บ/ด ขึน้ไป ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์

(มรีถยนต์,มใีบขบัขี่) มรีถรับ-ส่ง   ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

เจ้ำหน้ำที่บรกิำรลูกค้ำ(ตำ่งประเทศ) ช/ญ 20 ขึ้นไป ป.ตรี 2 20000 บ/ด

(สื่อสำรภำษำอังกฤษได)้

เจ้ำหน้ำทีเ่ขยีนแบบ ช/ญ 20 ขึ้นไป ป.ตรี 2 17000 บ/ด

(สำมำรถใช้โปรแกรม AutoCAD ได)้

112 พนักงำนบัญชี ช/ญ 20-30 ป.ตรี 1 13000-19000 บ/ด บรษัิท คิทเช่นส์ ออฟดิโอเชีย่นส์ (ปทท) จ ำกัด 0855544000088

**ยนิดีรับเด็กจบใหม*่* 49/4 ม.12 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 0 3853 3483, 0 3853 3480

ประเภทกิจกำร ส่งออกอำหำรทะเลแชแ่ขง็

113 เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชี ช/ญ 20-35 ป.ตรี 1 ตำมโครงสร้ำง บริษัท พี.เอ็ม.เอ.พี.อำร.์ จ ำกัด 0245562004508

ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 22-35 ปวส. 1 ตำมโครงสร้ำง 15 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรำ

ชำ่งกล ชำย 22-35 ปวส. 1 ตำมโครงสร้ำง เบอร์โทรศัพท ์08 6337 5944

หัวหน้ำงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-50 ปวช. ขี้นไป 1 ตำมโครงสร้ำง ประเภทกิจกำร ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด

พนักงำนขับรถยนต์ธุรกำร ชำย 22-50 ปวช. ขี้นไป 1 ตำมโครงสร้ำง มรีถรับ-ส่ง
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
114 พนักงำนบริกำร ช/ญ 20-30 ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท เอเอเอ็ม แคปปติอล เซอร์วิส จ ำกัด สำขำฉะเชิงเทรำ 0225542000124

ลูกค้ำสินเชื่อ 108/25 ถ.มหำจักรพรรดิ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์09 5914 2652
ประเภทกิจกำร จัดไฟแนนซ์
ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

115 วิศวกรเครือ่งกล/ไฟฟ้ำ ชำย 20-35 ป.ตรี 2 18000 บ/ด บริษัท เอส.ว.ีเอ.เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 0105543033311

ชำ่งเขยีนแบบออกแบบ ชำย 20-35 ปวส. ขึ้นไป 2 15000 บ/ด 54 ม.2 ต.ดอนทรำย อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์08 7600 2746 (สุกัญญำ)
ประเภทกิจกำร ก่อสร้ำง
ไมม่รีถรับ-ส่ง
ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์

116 ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 23-35 ปวส.ขึ้นไป ไฟฟ้ำ 1 ตำมประสบกำรณ์ บรษัิท แกรนด ์โกลบอล โกลฟส ์จ ำกัด 0105563164712

หัวหน้ำไลน์ผลิต ชำย 25-35 ม.6 ขึ้นไป 5 12000 บ/ด นิคมอุตสำหกรรม TFD2 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนบัญชตีน้ทุน ช/ญ 25-35 ป.ตรี บัญชี 1 15000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์09 4216 9316
ประเภทกิจกำร ผลิตถุงมอื

ไมม่รีถรับ-ส่ง
117 พนักงำนขำยโปรชอ็ป หญิง 25-35 ป.ตรี 1 12000 บ/ด บรษัิท บำงปะกง รเิวอรไ์ซค์ คันทรี่ คลับ จ ำกัด 0105530030571

Guest Relations Officer หญิง 25-35 ป.ตรี 1 13000 บ/ด 49 ม.2 ต.แสนภูดำษ อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

แมบ่้ำน หญิง 25-45 ม.3 ขึ้นไป 2 10350 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์0 3850 0500 ตอ่ 121
ประเภทกิจกำร สนำมกอล์ฟ

ไมม่รีถรับ-ส่ง
118 พนักงำนขนส่งยำนยนต์ ช/ญ 20-35 ป.6 ขึ้นไป 22 35,000 บรษัิท รว่มกิจรุง่เรอืง คำร ์แครเิออร ์จ ำกัด 0105547078068

** มใีบอนุญำตขบัขี่ รำยได้รวม/เดือน 109/1 หมูท่ี ่9 ต.หวัส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

ประเภทที่ 2 ขึ้นไป ** เบอรโ์ทรศัพท์ 08 1723 4985 (คุณจันทรมำศ)

เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน ช/ญ 23-30 ป.ตรี 1 20000 บ/ด ประเภทกิจกำร ขนส่ง

เจ้ำหน้ำที่ควบคุมควำมปลอดภยั ชำย 23-30 ป.ตรี ทุกสำขำ 1 เจ้ำหน้ำทีค่วบคุมควำมปลอดภยั ท ำงำน วันจันทร-์วันเสำร์
119 วิศวกรไฟฟ้ำ/PLC (วำงแผนPM) ชำย 28-35 ป.ตรี วศบ.ไฟฟ้ำ 1 18000 บ/ด บริษัท อี เอส แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0245554000167

พนักงำน QC ชำย 22-30 ม.3-ปวช. 4 345 บ/ว 111-112 ม.9 ต.คลองเปรง อ.เมอืงฉะเชงิเทรำ จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนประกันคุณภำพ QA ชำย 25-40 ปวส. ขึ้นไป 4 12000-16000 บ/ด เบอร์โทรศัพท์ 08 0597 2155 (คุณอัญมณี) , 08 3546 9036 (คุณตำ่ย)

เจ้ำหน้ำทีจ่ัดซ้ือ ช/ญ 28-40 ปวส.-ป.ตรี 1 12000-16000 บ/ด ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยแบตเตอรี่

เจ้ำหน้ำทีค่ลังสินค้ำ ชำย 26 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง ท ำงำนวันจันทร-์เสำร ์วันละ 7 ชม. (08.00-16.00)

ชำ่งเทคนิค ชำย 27 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 2 ตำมตกลง เบีย้ขยัน 300,500,700 บำท/เดอืน
ชำ่งซ่อมบ ำรงุ (ไฟฟ้ำ) ชำย 27 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 2 ตำมตกลง มีหอพักพนักงำน,มีนมให้ดืม่ทุกวนั,มีโบนัสประจ ำปี

*** มปีระสบกำรณ์ ***
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
120 ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 25-37 ปวส.ไฟฟ้ำ 2 12,000 บ/ด บริษัท ซีเอ็นพี พลำสตกิ อุตสำหกรรม จ ำกัด 0105554101088

พนักงำนขบัรถส่งสินค้ำ ชำย 25 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 ตำมโครงสร้ำง 33/3 ม.18 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

(มใีบอนุญำตขบัขี่ ท.2) เบอร์โทรศัพท ์06 5512 0303

เจ้ำหน้ำที ่ISO ช/ญ 25 ขึ้นไป ป.ตร ีสำขำที่เก่ียวข้อง 1 16000 บ/ด ประเภทกิจกำร รำงน้ ำฝนไวนิล

เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบุคคล หญิง 25 ขึ้นไป ป.ตรี กำรจัดกำร 2 ตำมโครงสร้ำง

เจ้ำหน้ำทีค่วบคุมคุณภำพ ช/ญ 25 ขึ้นไป ปวช.-ปวส. 1 ตำมโครงสร้ำง

121 ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 18-35 ม.3 ขึ้นไป 1 345 บ/ว บริษัท เอเค.ปำร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0245554001490

Engineer ชำย 23-35 ป.ตรี ไฟฟ้ำ 1 ตำมประสบกำรณ์ 336 ม.7 นิคมอุตฯ เกตเุวย์ ซิตี้ ซ.7 ต.หวัส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ

ซ่อมบ ำรุงไฟฟ้ำ เบอรโ์ทรศัพท์ 038 575140 , 09 4494 6567

เจำ้หน้ำที่บคุคลและธุรกำร หญิง 25-35 ป.ตร ีทรพัยำกรมนุษย์ 1 ตำมประสบกำรณ์ ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนรถยนต์และเครือ่งปรับอำกำศ

122 พนักงำนขำย ช/ญ 21-40 ม.3 ขึ้นไป 3 12000 บ/ด บรษัิท วนชยั วู้ดสมธิ จ ำกัด 0105560161275

พนักงำนแคชเชยีร์ ช/ญ 21-40 ม.3 ขึ้นไป 1 12000 บ/ด ประจ ำสำขำ ดโีป บำย วนชยั จ.ฉะเชงิเทรำ
51 ถ.สิริโสธร ต ำบล แสนภูดำษ อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์08 3820 5736
ประเภทกิจกำร ขำยปลีก ไม้พ้ืน ประตู ปำร์ติเก้ิล ฯลฯ

123 พนักงำนนวดแผนไทย หญิง 40 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 400 บ/ว พิคนวดเพ่ือสุขภำพ 
1108 ถ.ศุขประยรู ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอร์โทรศัพท์ 09 2852 5659 (คุณสุดำภทัร)
ประเภทกิจกำร นวดเพ่ือสุขภำพ

124 เจ้ำหน้ำทีค่อนโทรล/ ช/ญ 18-35 ปวส. 1 12000 บ/ด ขึน้ไป บริษัท บเีคเค ยไูนเต็ด จ ำกัด 0105553074397

เจ้ำหน้ำทีร่ับประกันสินค้ำ Warranty 8/8 ม.12 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ที่ปรึกษำกำรบริกำร หรือ ช/ญ 22-35 ปวช.ขึ้นไป 1 12000 บ/ด ขึน้ไป เบอร์โทรศัพท ์06 2249-1961 , 0 3305 4999 ต่อ 402

เจ้ำหน้ำทีร่ับรถ ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยรถยนตฟ์อร์ด

125 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-38 ป.6-ป.ตรี 50 345 บ/ว บริษัท โรยัล เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0245550000936

Supervisor ฝ่ำยผลติ ชำย 25-45 ป.ตรี 1 16000 บ/ด 35 ม.4 ต.ดอนทรำย อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

Chemical Engineering ชำย 25-45 ป.ตรี 1 16000 บ/ด เบอร์โทรศัพท ์038 090921-24
ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
สวสัดกิำร เบีย้ขยนั 600 บ/ด , ค่ำพำหนะ 22 บ/ว

ค่ำอำหำร 10 บ/ว , ค่ำกะบ่ำย 50 บ/ว , ค่ำกะดึก 150 บ/ว

126 เจ้ำหน้ำที่ขบัรถส่งสินค้ำ (4 ล้อ) ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 2 354-440 บ/ว บริษัท เรืองวำแสตนดำร์ดอินดสัตรี จ ำกัด 0245530000078

เจ้ำหน้ำที่ขบัรถส่งสินค้ำ (6 ล้อ) ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 1 354-440 บ/ว 5/9-11-12 ม.7 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.41 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 5 354-440 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์0 3853 8037 ถึง 41 ตอ่ 1231 , 1232

พนักงำนแผนกสโตร์ ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 6 354-440 บ/ว ประเภทกิจกำร ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์พลำสตกิและบรรจภุณัฑ์
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกมุภำพันธ์ 2566
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
126 เจำ้หน้ำทีต่รวจรับสนิค้ำ ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 2 354-440 บ/ว บริษัท เรืองวำแสตนดำร์ดอินดสัตรี จ ำกัด 0245530000078

เจ้ำหนำทีบ่ัญชลีูกหน้ี ช/ญ 18-40 ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง 5/9-11-12 ม.7 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.41 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

จนท.ออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์ ช/ญ 18-40 ป.ตรี 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์0 3853 8037 ถึง 41 ตอ่ 1231 , 1232

(ใช้โปรแกรมออกแบบได)้ ประเภทกิจกำร ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์พลำสตกิและบรรจภุณัฑ์

เจ้ำหน้ำที่วำงแผนกำรผลิต ช/ญ 18-40 ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง ไมม่รีถรับ-ส่ง ** มหีอพักสวัสดกิำร**

เจ้ำหน้ำทีบุ่คคล ช/ญ 18-40 ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง

เจ้ำหน้ำที่ขบัรถโฟลค์ลฟิท์ ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 2 354-440 บ/ว

(แผนกคลังสินค้ำ)
เจ้ำหน้ำทีค่วบคุมคุณภำพ ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 1 354-440 บ/ว

ชำ่งเครื่องฉดี ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 10 354-440 บ/ว

ชำ่งซ่อมบ ำรุงทัว่ไป ช/ญ 18-40 ม.3 ขึ้นไป 10 354-440 บ/ว

127 เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร หญิง 20-40 ปวช.-ป.ตรี 2 12000 บ/ด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชวัร์รันส์โบรคเกอร์ จ ำกัด 0105540084143

9/80 ถ.ศรโีสธรตดัใหม ่ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์09 1890 6035
ประเภทกิจกำร ธุรกิจประกันภัย

128 เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชตีน้ทุน หญิง 18-35 ป.ตรี 1 15000 บ/ด บรษัิท สยำมไวร ์อินดัสทร ีจ ำกัด 0105539061089

33/1 ม.9 ต.คลองเปรง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอร์โทรศัพท ์038 088061
ประเภทกิจกำร ลวดเหล็กแรงดงึสูง
สวัสดิกำร โบนัส,ประกันสังคม,ตำมกฎหมำยแรงงำน

129 พนักงำนสนับสนุนกำรขำย หญิง 18-35 ปวช.ขึ้นไป 1 ตำมวุฒิ บริษัท พอลสมำร์ทเปเปอร์บอ๊กซ์ จ ำกัด 0125554019543

หน้ำที ่ตดิตอ่ประสำนงำนกับลกูค้ำ **มีประสบกำรณจ์ะพิจำรณำเปน็พิเศษ 5/5 ม.13 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

ทำงโทรศัพท์ ใช้โปรแกรม เบอร์โทรศัพท ์038 086018

Excel Word ได้ ประเภทกิจกำร ผลิตกระดำษลูกฟูก 2 ชั้น

130 ชำ่งพิมพ์ ชำย 20-35 ปวช. ขึ้นไป 20 366 บ/ว บริษัท ชริง้เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 0107563000126

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20-35 ม.3 ขึ้นไป 20 345 บ/ว 68/25 ม.5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เจ้ำหน้ำที ่QC ช/ญ 18-35 ปวส. ขึ้นไป 5 345 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์038 546000
ประเภทกิจกำร ผลิตฟิล์มหดส ำเร็จรูป

131 เจ้ำหน้ำทีจ่ัดซ้ือ ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 1 12000-15000 บ/ด บริษัท กฤษณะ ไดแอนด์คำสติง้ จ ำกัด 0105546032480

**มปีระสบกำรณ์ 92/7 ม.6 ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ

จะพิจำรณำเป็นพิเศษ** เบอร์โทรศัพท ์038 597880-1
ประเภทกิจกำร ฉดีขึ้นรูปอลูมเินียม
สวัสดกิำร ประกันสงัคม และอ่ืนๆ ตำมกฎหมำยแรงงำน
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกมุภำพันธ์ 2566
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
132 พนักงำนทัว่ไป ชำย 18-40 ป.4 ขึ้นไป 2 400 บ/ว ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พำร์ทพำเลทพลำสติก 0243563000920

181 หมู่ที่ 7 ต.วังเยน็ อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์08 6823 7579
ประเภทกิจกำร ค้ำของเก่ำ พำเลทพลำสตกิ

133 พนักงำนประกอบ ชำย 25-35 ม.3 ขึ้นไป 1 10500 บ/ด บรษัิท คิว-เพำเวอร ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 0115555012623

ตำมประสบกำรณ์ 16 ม.2 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอร์โทรศัพท ์038 989333 ตอ่ 0
ประเภทกิจกำร ผลิตตู้อุปกรณ์ไฟฟ้ำฯลฯ

134 ช่ำงควบคุมเครือ่งจักร ชำย 22-28 ปวส.ไฟฟ้ำ,ชำ่งกล 2 ตำมตกลง บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ปทท) จ ำกัด 0105534024959

Operator ชำ่งยนต,ชำ่งอิเล็กฯ 111 ม.5 นิคมฯเวลโกรว์ ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ หญิง 22-28 ป.ตรี ทุกสำขำ 4 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท ์038570462-5 ตอ่ 518

QC ประเภทกิจกำร ผลิตผลิตภัณฑ์พลำสตกิ

135 พนักงำนสโตร์ ชำย 20-28 ม.3-ปวช. 1 ตำมตกลง บรษัิท ฮำยำกำว่ำ อิเล็กทรอนิกส์ (ปทท) จ ำกัด 0105530042413

**สำมำรถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ 8/3 ม.2 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
ไมม่รีอยสักตำมตวั เบอร์โทรศัพท ์0 3853 8944-6 ตอ่ 1201

ประเภทกิจกำร ผลิตประกอบชดุสำยไฟ

136 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ป.6 ขึ้นไป 20 345 บ/ว บริษัท อลูเมท็ จ ำกัด 0245535000629
พนักงำนขบัรถ 6 ล้อ ช/ญ 18-35 ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง 111/1 ม.3 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.42 ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

วิศวกร ช/ญ 18-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์0 3883 0456-7 ตอ่ 123

เจ้ำหน้ำที่ธรุกำรกำรเงิน ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ

137 Cutting Operator ชำย 18-35 ป.6 ขึ้นไป 3 450 บ/ว บริษัท ดีไปปิง ซิสเท็มส์ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0105557148913

Supervisor ชำย 25-35 ปวส.-ป.ตรี 1 450 บ/ว 59,59/8 ม.6 ต.ท่ำข้ำม อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ผู้ชว่ย Packing ชำย 18-35 ป.6 ขึ้นไป 4 450 บ/ว เบอร์โทรศัพท ์0 3857 3991-2

ชำ่งสี ช/ญ 18-35 ป.6 ขึ้นไป 2 450 บ/ว ประเภทกิจกำร Piping And Structure

ชำ่งพลำส ช/ญ 18-35 ป.6 ขึ้นไป 2 450 บ/ว
พนักงำนขนย้ำย ชำย 18-35 ป.6 ขึ้นไป 1 450 บ/ว
ชำ่งเจียร ชำย 18-35 ป.6 ขึ้นไป 1 450 บ/ว
ผู้ชว่ยสโตร์ ชำย 18-35 ป.6 ขึ้นไป 2 450 บ/ว
ผู้ชว่ยแพ็คท่อ ชำย 18-35 ป.6 ขึ้นไป 2 450 บ/ว

138 เจ้ำหน้ำทีป่ระสำน หญิง 20-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท อควำเฟธ จ ำกัด 0205562003889
ฝ่ำยตำ่งประเทศ-ภำษำจีน 169 ม.7 ซ.5 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์0 3857 5625
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ด ำน้ ำ
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนกมุภำพันธ์ 2566
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง
139 เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร ช/ญ 21-35 ปวส. ขึ้นไป 3 12000-15000 บ/ด บริษัท เซฟดี โบรกเกอร์ จ ำกัด 0245559001919

166/6 ถ.มหำจกัรพรรดิ์ ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์0 3881 2765
ประเภทกิจกำร นำยหน้ำประกันวินำศภัย

140 Chinese Translator ช/ญ 20-35 ป.ตรี 1  - บริษัท อมิตำ เทคโนโลยี (ปทท) จ ำกัด 0105561193995

(บริษัทในกลุ่ม บริษัทพลังงำนบริสุทธิ)์
88/9 ม.7 ต.เขำดนิ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์0 3305 0380 ตอ่ 53001
ประเภทกิจกำร ผลติแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้ำ

141 ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 18-35 ปวช.-ปวส.ไฟฟ้ำ 2 15000 บ/ด ขึน้ไป บริษัท เบลต้ำ เนเชอรัล เมด จ ำกัด 0245562000545

6 ม.6 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์06 4265 5256
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยปุย๋อินทรีย์

142 ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 18-40 ปวช. ขึ้นไป 2 ตำมตกลง บริษัท ทุนเอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด 0105545047891

พนักงำนประกันคุณภำพ ชำย 18-40 ปวช. ขึ้นไป 2 ตำมตกลง 63 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรำ

ชำ่งตดิตั้ง ชำย 18-40 ม.3 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์08 874 0086 (คุณวำสนำ)

**สำมำรถออกนอกพ้ืนทีไ่ด้ ประเภทกิจกำร ผลิตเครื่องผสมคอนกรีต

143 พนักงำนชำ่ง ชำย 22-35 ปวส. ชำ่งยนต์ 5 12000 บ/ด บริษัท ลีดเวย ์เฮฟวี่ แมชชนีเนอร์รี่ จ ำกัด 0505550004157

ตำมประสบกำรณ์ 1/2 ม.2 ถ.บำงนำตรำด กม.41 ต.บำงววั อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท ์0 3808 6731-9 คุณสมบัติ
ประเภทกิจกำร ขำย-ซ่อมเครื่องจักรกลหนัก

144 พนักงำนควบคุมคุณภำพ QC ช/ญ 20-35 ปวส. ขึ้นไป 3 ตำมตกลง บริษัท เอส.ที เมอซันไดซ จ ำกัด 0115532002401

จนท.วำงแผนกำรผลิต หญิง 22-35 ปวส.ขึ้นไป 1 ตำมตกลง 9/4 ม.2 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอร์โทรศัพท ์0 3857 1780 - 1
ประเภทกิจกำร โรงกลึงโลหะ
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