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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
1 พ่อบ้าน ชาย 18 - 50 ไม่จ ากัดวุฒิ 2 325 บจก.เอเชียแปชิฟิกกลาส

ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2  - 88 ต.พิมพา  อ.บางปะกง
ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทร. 038-989488
ช่างอาคาร ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2  - ประเภทกิจการ  -  ผลิตขวด

สวัสดิการ   ตามกฎหมายแรงงาน
2 หัวหน้าไลน์ผลิต ชาย 30 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2 13000 + บจก.บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ ฯ

หัวหน้าแผนก ชาย 30 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2 15000 + 24/1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 25 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2  - จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทร. 038-845897
ประเภทกิจการ  -  ผลิตและจ าหน่ายพลาสติก
สวัสดิการ   มีหอพัก, เบ้ียขยัน, มีโอที และอ่ืนๆ

3 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 38 ป.6 ข้ึนไป 10 325 บจก.ยูโรเป้ียน เบเกอร่ี  
พนักงานคลังสินค้า ชาย 22 - 38 ม.3 ข้ึนไป 2 345 51 ม.1  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ี จป. ช/ญ 22 - 38 ป.ตรี 1 16,000 จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทร. 086-3960327
สวัสดิการ  โบนัส, ค่าเช่าบ้าน, ค่ากะ,ค่ากะ

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

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

5 ผู้จัดการฝ่ายจัดเล้ียง ชาย 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
พนักงานฝ่ายจัดเล้ียง ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 3 12,000-15,000 99 ม.2 ต.บางกรูด  อ.บ้านโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีบัญชี/การเงิน ช/ญ 25 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 12,000-15,000 เบอร์โทร  082-2031899
กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก ช/ญ 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2 10,000-12,000 ประเภทกิจการ  มูลนิธิ
พนักงานขับรถส่วนกลาง ชาย 35 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2 10,000-12,000 สวัสดิการ   ตามกฎหมายแรงงาน
พ่อบ้าน/แม่บ้าน ช/ญ 25 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 2 9,750

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

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

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
7 โฟร์แมนตรวจสอบคุณภาพ ชาย 25 - 35 ปวส. 1 18,000 บจก.ไทยคินแมนูเจอร่ิง 

เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ หญิง 25 - 35 ปวส. 1 13,500 84/15-16 ม.9 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ชาย 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 35 ม.3 10 9,900 เบอร์โทร. 087-0702881
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1 13,000 ประเภทกิจการ  การผลิตช้ินส่วนรถยนต์

สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
8 ช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. 30 9,900 บจก.เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค

ปวส. 12,000 99 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทร. 085-1552996/038-579660
ประเภทกิจการ  -  เฟอร์นิเจอร์ไม้
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน,  ข้าวฟรี, รถรับ-ส่ง
ชุดฟอร์ม  และอ่ืนๆ

9 เจ้าหน้าท่ี HR Staff (GA) หญิง 18 ข้ึนไป ปวส. 1 11,500 บจก.อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย
พนักงาน QA Inspector ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. 1 10,500 33/3 ม.21 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว

ปวส. 1 11,500 จ.ฉะเชิงเทรา  
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1 14,000 ข้ึนไป เบอร์โทรศัพท์  090-2453299/038-893062-3

ประเภทกิจการ  คอมเพรสเซอร์ปรับอากาศ
สวัสดิการ เบ้ียขยัน, เบ้ียอุตสาหะ, ค่ากะ,
ข้าวฟรี, ชุดฟอร์ม, รถรับ-ส่ง  และอ่ืนๆ

10 ช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ปวส. 10 20,500 บจก.ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
อิเลคทรอนิกส์ 14 ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เมือง

และคอมพิวเตอร์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-857119-45
ประเภทกิจการ  การผลิตอิเล็คทรนิกส์
สวัสดิการ  ค่าอาหาร, รถรับ-ปรับอากาศ,
ค่าน้ า, ค่าข้าว, ค่าอาหาร และอ่ืนๆ

11 พนักงานเคร่ืองจักร ชาย 20 - 35 ปวช. - ปวส. 10 10,750 บจก.ไทย สพิริท อินดัสตรี
เจ้าหน้าท่ีควบคุมเอกสาร หญิง 25 - 35 ป.ตรี 2 13,000 71/25 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
ช่างเทคนิค หญิง 25 - 35 ป.ตรี 2 15,000 จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 35 ม.3 - ม.6 10 325 เบอร์โทรศัพท์  038-574236-4

ประเภทกิจการ  อาหาร-เคร่ืองด่ืม
12 ล่ามภาษาจีน ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.ซันบีน แมซีน (ไทย)

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.4 ข้ึนไป 2 325 78/18 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-573141
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ค่ารถช่วงโอที, ประกันสังคม

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
13 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 - 35 ป.6 ข้ึนไป 10 345 บจก.เพนต้า ทิก อินดัสทรีย์

พนักงาน QC หญิง 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 1 325 86/1 ม.3 ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธ์ิ
เจ้าหน้าท่ีบุคคล หญิง 30 - 40 ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขับรถโฟคลิฟ ชาย 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 1 345 เบอร์โทรศัพท์  038-577889-90

ประเภทกิจการ  รับจ้างตัดเหล็ก
14 ช่างเทคนิค ชาย 25 - 35 ปวช. ข้ึนไป 1 325 บจก.ออโต้ เมททอล พาร์ท

ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 25 - 35 ปวช. ข้ึนไป 2 325 10/3 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน  อ.บางปะกง
ช่างต้ังแม่พิมพ์ ชาย 25 - 35 ม.6 ข้ึนไป 3 325 จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีธุรการ หญิง 20 - 40 ม.6 ข้ึนไป 3 325 เบอร์โทรศัพท์  094-2439777
พนักงานไลน์ผลิต ช/ญ 18 - 50 ป.6 ข้ึนไป 27 325 ประเภทกิจการ  รับจ้างป๊ัมช้ินส่วนรถยนต์

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

เบอร์โทรศัพท์  063-2078694
ประเภทกิจการ  การผลิตยานยนต์

16 ช่างพิมพ์ ชาย 21 - 35 ม.6 ข้ึนไป 10 10,500 บจก.ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย)
พนักงานเตรียมงานพิมพ์ ชาย 21 - 35 ม.6 ข้ึนไป 5 10,500 69 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
ช่างหมึก ชาย 21 - 35 ม.6 ข้ึนไป 2 10,500 จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีบัญชี ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18,000 เบอร์โทรศัพท์  038-571381-3
พนักงาน QC ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18,000 ประเภทกิจการ  การผลิตฉลากสินค้า

สวัสดิการ  อาหารกลางวัน, รถรับส่ง, ประกันสังคม
17 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ป.6 - ม.6 40  - บจก.ยูเน่ียนสปินน่ิงมิลล์

99/6 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-842145
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, หอพัก, ค่ากะ, โบนัส
และอ่ืนๆ

18 พนักงาน AE (sale) ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.ศิริวัฒนา อินเตอร์พร้ินท์
พนักงานไดคัท ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - 14/8 ม.12 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
ช่างท า BLOCK ชาย 21 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานท ากล่อง ชาย 21 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-532000 ต่อ 104
ช่างเคร่ือง DA เจาะ ชาย 21 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 6  - ประเภทกิจการ   ส่ิงพิมพ์กระดาษ
ผู้ช่วยช่างพิมพ์ SHEER ชาย 21 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 4  -
แม่บ้าน หญิง 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  -
ช่างเทคนิค POP-UP หญิง 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  -
พนักงานตัดม้วน ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  -
พนักงานโพลี ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  -
พนักงานเคลือบ ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 4  -

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
19 พนักงานขาย ชายฃ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ  สาขาฉะเชิงเทรา

พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 ม.2  ต.โสธร  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทร. 081-3718307/033-590200
ประเภทกิจการ    ธุรกิจค้าปลีก
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

20 วิศวกร ชาย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 3  - บจก.สหวิริยาเพลทมิล
ช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 5 12,000 160 ม.14 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 333 จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทร. 038-090832-35  ต่อ 155
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

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

22 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 20 10,200 บจก.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
เจ้าหน้าท่ีป้องกันสูญเสีย (LP) ชาย 22 - 30 ป.ตรี 5 12,500 99/7 ม.1  ต.คลองเปรง  อ.เมือง
พนักงาน QC ชาย 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2 12,500 จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  090-8090107/033-021725
ประเภทกิจการ  ศูนย์กระจายสินค้าฉะเชิงเทรา
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, ค่ากะ, โอที

23 พนักงานบริการลูกค้า/แคชเชียร์ ช/ญ 18 - 45 ม.6 ข้ึนไป 2 11,000 บจก.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
พนักงานอาหารสด ช/ญ 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 2 11,000 9/1 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานสินค้าท่ัวไป ช/ญ 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 เบอร์โทรศัพท์ 087-1377181/038-536100
พนักงานอาหารแห้ง ชาย 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 ประเภทกิจการ   ค้าปลีก
พนักงานศิลป์ ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 360

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

25 พนักงาน QC หญิง 18 - 30 ม.3 - ม.6 3 9,750 บจก.ไอเอ็มจี (ไทยแลนด์) 
พนักงานแผนกเย็บ หญิง 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3 325 81/3 ม.3 ต.เทพราช  อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์ 038-595666-7
สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
26 เจ้าหน้าท่ี QA ช/ญ 20 - 37 ปวส. - ป.ตรี 2 12,000-15,000 บจก.นิโตโม

77/7 ม.3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  086-818-1433
ประเภทกิจการ  ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
สวัสดิการ  ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเดินทาง
ค่ากะ, เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม

27 พนักงาน ช/ญ 21 - 35 ป.ตรี (เคมี) 1  - บจก.ซีเอสโอโตอินดัสตร่ี
พนักงาน ชาย 21 - 35 ป.ตรี (วิศวกร) 1  - 99 ม.1 ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์   038-852641-8
ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์

28 เจ้าหน้าท่ีบัญชีต้นทุน ช/ญ 35 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1  - บจก.ทีมพลาส เคมีคอล
พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 2  - 3/3 ม.1 ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ชาย 20 ข้ึนไป ปวช ข้ึนไป 2 325 เบอร์โทรศัพท์  038-570400-2
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 10 325 ประเภทกิจการ  ผลิตเม็ดพลาสติก
หัวหน้าหน่วยหลอม ชาย 20 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 2  - สวัสดิการ  ประกันสังคม, ค่ากะ, ค่าอาหาร,
ช่างเทคนิค ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2  - ค่าความร้อน, เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม  และอ่ืนๆ
เจ้าหน้าท่ีธุรการ หญิง 20 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 1  -

29 เจ้าหน้าท่ีพัฒนาระบบงาน IE ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.นิวพลัสนิตต้ิง  
เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ช/ญ 23 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1 9,750 34 ม.20 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว
เจ้าหน้าท่ีแพทเทร์ิน หญิง 23 ข้ึนไป ปวส. 1 12,000 จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานอบรีด ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 2 325 เบอร์โทรศัพท์  038-593129/038-593130
พนักงานบรรจุ หญิง 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 4 325 ประเภทกิจการ  ส่ิงทอ, เส้ือผ้าสตรี
พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 10 325 สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, หอพัก, เบ้ียขยัน, ค่าร้อน
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือต่างประเทศ ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 2 15,000 ค่ารถ, ค่ากะ และอ่ืนๆ

30 พนักงานรีไซเคิลสารเคมี ชาย 18 - 35 ม.6 - ปวช. 1 9,500-14,000 บจก.ซัน-อัพ รีไซคล่ิง
 - ขับรถโฟร์คลิฟ สาขาช่าง (ไม่ระบุ) ท างานท่ี บริษัท  เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
ขนส่งสารเคมีในพ้ืนท่ีโรงงาน อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
 - จดบันทึกการท างาน เบอร์โทร. 086-2566552
และรายงานผู้บังคับบัญชา ประเภทกิจการ  ธุรกิจรีไซเคิลสารเคมี

สวัสดิการ  โอที, เบ้ียขยัน, ค่าอาหารกลางวัน
ชุดฟอร์มและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ประกันสังคม, ค่าเช่าบ้าน/หอพัก 1,000 บาท

31 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 18 - 35 ปวส. ข้ึนไป 1  - บจก.ผลไม้แปรรูปวรพร  
5  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภทกิจการ  แปรรูปผลไม้  เบอร์โทรศัพท์  038-813444

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
32 ตัวแทนประกันชีวิต ช/ญ 25 - 45 ป.ตรี 4 9,000 บจก.เมืองไทยประกันชีวิต

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

ประเภทกิจการ  ประกันชีวิต
33 Production Engineer ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.เกรท โฟมโปรดักส์

ช่างเทคนิค ช/ญ 20 - 40 ปวช. - ปวส. 2  - 88 ม.1 ต.หนองจอก  อ.บางปะกง
พนักงาน QA/QC ช/ญ 20 - 40 ม.3 ข้ึนไป 2  - จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-578653
ประเภทกิจการ การผลิตโพลียูรีแทนโฟมทุกชนิด

34 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือต่างประเทศ ช/ญ 22 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง
เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิต ช/ญ 22 - 37 ป.ตรี 1  - 139 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
พนักงานคีย์ข้อมูล ชาย 22 - 35 ม.6 - ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ ชาย 22 - 40 ม.3 - ปวส. 5  - เบอร์โทรศัพท์  038-545888-9
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 22 - 35 ม.3 ข้ึนไป 10  - ประเภทกิจการ  ซองบรรจุภัณฑ์พลาติก

35 วิศวกรรมเลขา ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1 13,000 บจก.พี.วี.คาสต้ิง แอนด์ แมชชีน
วิศวกรรม New Model ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1 13,000 1/8 ม.3 ต.หนามแดง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
วิศวกรรมโรงงาน ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1 13,000 เบอร์โทรศัพท์  089-0123-827
เจ้าหน้าท่ี จป. วิชาชีพ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1 13,000 ประเภทกิจการ  เหล็กหล่อ
พนักงาน QC ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. 1 13,000
พนักงาน Store ชาย 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1 13,000

36 พนักงานแคชเชียร์ หญิง 20 - 35 ม.6 ข้ึนไป 4 500 บจก.ตะวันออกค้าปลีก
พนักงานจัดเรียงสินค้า หญิง 18 - 40 ม.3 ข้ึนไป 4 335 55/1 ม.4 ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  086-8150593
ประเภทกิจการ  ขายปลีกสินค้าอุปโภค

37 ช่างไฟฟ้า ชาย 25 ข้ึนไป ปวส. 3  - บจก.อี เอส เอส แบตเตอร่ี (ประเทศไทย)
ช่างกลโรงงาน ชาย 22 ข้ึนไป ปวช. 2  - 111-112 ม.9 ต.คลองเปรง  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ ช/ญ 21 ข้ึนไป ปวส. 4  - จ.ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าหแผนกประกันคุณภาพ ชาย 30 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  089-7509691
เจ้าหน้าท่ีน าเข้า-ส่งออก ช/ญ 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  แบตเตอร่ีรถยนต์

38 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 21 - 30 ม.3 ข้ึนไป 6  - บจก.ยูไนเต็ด ทังสเตน
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ หญิง 21 - 25 ป.ตรี 1  - 15/5 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีระบบคุณภาพ หญิง 21 - 27 ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
Engineer ชาย 21 - 25 ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-090650-4

ประเภทกิจการ  ขายส่ง-ปลีกทังสเตนคาร์ไบด์
39 เจ้าหน้าท่ีขาย/การตลาด หญิง 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2 325 บจก.อินเตอร์เทค สเปคเชียลต้ีกลาส

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 20 335 28/10 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  089-6771649

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
40 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2 12,000 บจก.บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตต้ิง ฯ

หัวหน้ากะไลน์ผลิต ช/ญ 25 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2 12,000 24/1 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
หัวหน้าแผนกผลิต ช/ญ 25 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1 12,000 จ.ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าแผนกตกแต่ง ช/ญ 25 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1 12,000 เบอร์โทรศัพท์  038-845897
หัวหน้าโรงกล่อง ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1 325 ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 30 325

41 เจ้าหน้าท่ีปรึกษาการขาย ช/ญ 18 - 35 ปวส. 10 12,000 บจก.เอไอเอ
ป.ตรี 10 15,000 111/14 ม.2 ต.โสธร  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-535153
สวัสดิการ  ค่าคอมมิชช่ัน, ประกันสังคม,
โบนัส, ชุดฟอร์ม, และอ่ืนๆ

42 หัวหน้าแผนก ช/ญ 18 - 30 ปวส. - ป.ตรี 1 18,000-25,000 บจก.เอเชีย ฟิชเชอร่ี อินดัสตร่ี
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 325 182 ม.12 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 1 325 จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขับรถ 6 ล้อ ชาย 20 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 1 15,000-20,000 เบอร์โทรศัพท์  038-531754

สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, บ้านพักฟรี, โบนัส, โอที
และอ่ืนๆ

43 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2  - บจก.เอส บี พี แมนูแฟคเจอร่ิง
พนักงานผสม ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1  - 43/6 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
พนักงาน R&D ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-593690
ประเภทกิจการ  ผลิตเคร่ืองส าอาง

44 เจ้าหน้าท่ีขายฝึกหัด ช/ญ 21 - 24 ป.ตรี 5 15,000 บจก.ด๊ิกคิง
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 20 - 25 ป.ตรี 1  - 49/3 ม.2 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธ์ิ
ช่างซ่อมบ ารุง ช/ญ 20 - 24 ปวช. - ปวส. 2 12,000 จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีผลิต ช/ญ 20 - 24 ป.ตรี 2 15,000 เบอร์โทรศัพท์  088-2094228
วิศวกรพัฒนากระบวนการ ช/ญ 20 - 25 ป.ตรี 2 17,000 ประเภทกิจการ  แปรรูปเป็ด
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 5 325 สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, โบนัส, โอที
เจ้าหน้าทีวางแผนการผลิต ช/ญ 18 - 35 ป.ตรี 1  -
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 5 345

45 พนักงาน QC ชาย 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2 10,500 บจก.โฮฟ.ดี.เค
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 81 ม.3 ต.เทพราช อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือต่างประเทศ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  084-2724073

ประเภทกิจการ   ผลิตเฟอร์นิเจอร์
สวัสดิการ  โบนัส, ประกันสังคม, เบ้ียขยัน
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46 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 20 325 บจก.สยาม พลาวูด

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2 12,000 88 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
เจ้าหน้าทีบัญชี หญิง 20 ข้ึนไป ป.ตรี (บัญชี) 1 15,000 จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-086330
ประเภทกิจการ  ผลิตประตู แผ่นพลาสวูด
สวัสดิการ  ค่าพาหนะ, เบ้ียขยัน

47 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2 325 บจก.แอสโซซิเอท บรรจุภัณฑ์
102/7 ม.6 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-538639-40
ประเภทกิจการ  ผลิตกล่องกระดาษ

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

ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์พลาสติก
49 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายต่างประเทศ ชาย 23 - 28 ป.ตรี 1  - บจก.ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์

111 ม.9 ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-575731-8

50 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 2  - บจก.อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค
ช่างประจ าเคร่ืองจักร ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 4  - 88 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
ยินดีพิจำรณำนักศึกษำจบใหม่  เบอร์โทรศัพท์  038-571-845-9 ต่อ 126
ช่างพิมพ์ ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 2  - ประเภทกิจการ   บรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืม
พนักงานขับรถ Forklift ชาย 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2  - สวัสดิการ  ข้าวฟรี, ค่าอาหาร 20 บาท/วัน
Injection Supervisor ชาย 35 - 45 ป.ตรี 1  - เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, รองเท้า, และอ่ืนๆ
หัวหน้าแผนกซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 45 ป.ตรี 1  -
วิศวกรซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 35 ป.ตรี 2  -
เจ้าหน้าท่ีขายต่างประเทศ ช/ญ 18 - 37 ป.ตรี 1  -

51 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 3  - บจก.ยูเน่ียนสปินน่ิงมิลล์
ช่างยนต์ ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 1  - 99/6 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าบุคคล ช/ญ 25 - 35 ปวช.ข้ึนไป 1  - เบอร์โทร. 038-842145

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