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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
1 หัวหน้างาน QC ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.อินเตอร์อ้ิงค์ 

หัวหน้างานไฟฟ้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1  - 71/17  ม. 5 อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ี ISO ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทร. 038-828454-6

ประเภทกิจการ  หมึกพิมพ์
สวัสดิการ   ประกันสังคม, เบ้ียขยัน, ค่าอาหาร
และอ่ืนๆ

2 Quotation&Process หญิง 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.ซี.บี.พลาสติก
Engineer Sub Leader 52/2 ม.21 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้้าเปร้ียว
PRODUCTION ชาย 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
SUB LEADER เบอร์โทร. 038-845304

ประเภทกิจการ  ผลิตสติกเกอร์รถยนต์
สวัสดิการ   ค่าอาหาร 30 บาท/วัน,
ค่าเดินทาง 20 บาท/วัน, เบ้ียขยัน 500-600-700
โบนัส,ชุดฟอร์ม, ประกันชีวิต (อุบัติเหตุ)

3 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ช/ญ 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.เอฟ.ซี.พี.
พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 21 ข้ึนไป ม.6 - ป.ตรี 5  - 45 ม.4  ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 5  - จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างซ่อมบ้ารุง ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1  - เบอร์โทรศัพท์  02-1054349
แม่บ้าน หญิง 18 ข้ึนไป ป.6 1  - ประเภทกิจการ  เสริมอาหาร เคร่ืองส้าอาง

สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, ข้าวเปล่าฟรี, ค่าอาหาร
เบ้ียขยัน, โบนัส, ชุดฟอร์ม และอ่ืนๆ

4 เจ้าหน้าท่ี Dragline ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  - บจก.ทุน เอ็นจิเนียร่ิง
เจ้าหน้าท่ี Project ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - 63 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีตัดเล่ือย ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  063-3235546
สวัสดิการ  ประกันสังคม, โบนัส, ค่าเบ้ียขยัน
ชุดฟอร์ม, เบ้ียเล้ียงออกนอกสถานท่ี

5 ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า ช/ญ 35 - 45 ป.ตรี - ป.โท 1  - บจก.ทีมพลาส เคมีคอล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ช/ญ 35 - 45 ป.ตรี - ป.โท 1  - 3/3 ม.1 ต.พิมพา  อ.บางปะกง
หัวหน้าแผนก QA/QC ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี - ป.โท 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1 12,500 - 15,000 เบอร์โทรศัพท์  038-570400 ต่อ 172
เจ้าหน้าท่ีจับสี หญิง 23 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1 12,000 - 13,500 ประเภทกิจการ  ผลิตเม็ดพลาสติก
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 ข้ึนไป ไม่จ้ากัด 20 325 บาท/วัน สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

6 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 45 ใม่จ้ากัด 10 325 บจก.ด๊ักคิง
พนักงานคลังสินค้า ชาย 20 - 45 ไม่จ้ากัด 10 325 49/3 ม.3 ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธ์ิ
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 10 345 จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-588117-9

ประเภทกิจการ   เป็ดแช่เย็น
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ค่ารถ, ท่ีพักฟรี, โบนัส

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 เจ้าหน้าท่ี SALES ช/ญ 24 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1  - บจก.ยามะชิน แมททีเรียล

8/3 ม.3 ต.หนองจอก  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-578476
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

8 เจ้าหน้าท่ีการตลาด ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.สยาม.เอ็น.เอช
เจ้าหน้าท่ีธุรการ ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 24/12 ม.3 ต.ลาดขวาง  อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  033-022547
ประเภทกิจการ  ซ้ือเคร่ืองจักรเหล็ก
สวัสดิการ  โบนัส, ประกันสังคม,

9 พนักงานสโตร์สินค้า ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - บจก.ศิริเอกลักษณ์  อุตสาหกรรม
พนักงาน QC ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - 2/2 ม.2 ต.หนองบัว  อ.บ้านโพธ์ิ
ช่างซ่อมบ้ารุง ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-587428
ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนอะไหล่รถการเกษตร
สวัสดิการ  ประกันสังคม, โอที, เบ้ียขยัน,
ค่าเบ้ียงเล้ียง, ค่าฝีมือ

10 คนสวน ชาย 25 - 60 ไม่จ้ากัด 5 325 - 450 บจก.เอ็กเซลเล้นซ์ เซอร์วิส อัลไลแอนซ์
 - ท้างานกลางแจ้งได้ อ่านออก เขียนได้ โรงกรองน้้าสวนสน  ม.8 ต.วังตะเคียน
 - มีความขยัน อดทน อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

เบอร์โทรศัพท์  086-8351983
ประเภทกิจการ  งานบริการ
สวัสดิการ   ประกันสังคม

11 หัวหน้าแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18000 ข้ึนไป บจก.สยามแม็คโคร
พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 ข้ึนไป 21/4 ม.5 ต.วังตะเคียน  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีการตลาด ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  081-6418262

ประเภทกิจการ  การค้าส่ง
สวัสดิการ  โบนัส, ประกันสังคม, ประกันชีวิต
ค่าพาหนะในการเดินทาง  และอ่ืนๆ

12 พนักงาน QC ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  - บจก.ไอ เอ็ม จี (ไทยแลนด์)
ช่างคุมเคร่ือง CMC ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2  - 81/3 ม.3 ต.เทพราช  อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์ 086-4324279
ประเภทกิจการ  จ้าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
สวัสดิการ  ชุดฟอร์ม, โบนัส, ประกันสังคม
และอ่ืนๆ

13 เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิต ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.พอนเท็กซ์  (ไทยแลนด์)
เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 71/13,21  ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
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 ช่างฉีดพลาสติก ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวส. 4  - บจก.พอนเท็กซ์  (ไทยแลนด์)

71/13,21  ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  081-6867315
ประเภทกิจการ  ฉีดพลาสติกแม่พิมพ์
สวัสดิการ  ชุดฟอร์ม, เงินกองทุนส้ารองเล้ียงชีพ

14 พนักงานขับรถ 6 ล้อ ชาย 18 - 40 ป.4 ข้ึนไป 1  - บจก.นิโตโม
สามารถเข้ากะได้ 77/7 ม.3 ต.บางกรูด  อ.บ้านโพธ์ิ
พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 18 - 40 ปวส. ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ี QA ชาย 18 - 40 ปวส. ข้ึนไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-588570-1

ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
สวัสดิการ  ค่าอาหารกลางวัน, ชุดฟอร์ม,
ประกันสังคม, โบนัส, ค่าเข้ากะ  และอ่ืนๆ

15 วิศกรไฟฟ้า/เคร่ืองกล ชาย 24 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - บจก.เคแอลเค โปรดักส์
ช่างเทคนิค ชาย 21 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 3  - 20/3/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 36 ป.6 ข้ึนไป 10  - จ.ฉะเชิงเทรา 
พนักงาน QC ช/ญ 20 - 36 ป.6 ข้ึนไป 5  - เบอร์โทรศัพท์   081-1701789
พนักงานสโตร์ ช/ญ 20 - 36 ป.6 ข้ึนไป 10  - ประเภทกิจการ  การผลิตช้ินส่วนยานยนต์

สวัสดิการ  ประกันสังคม, เบ้ียขยัน, โบนัส
16 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ช/ญ 24 - 30 ป.ตรี 2 14,000-20,000 บจก.ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย)

78 ม.2 ต.พิมพา  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-522271-4
ประเภทกิจการ  แม่พิมพ์
สวัสดิการ  ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม, เบ้ีขยัน
โบนัส, ค่าเช่าบ้าน, ค่าอาหาร  และอ่ืนๆ

17 พ่อบ้าน/คนสวน ชาย 18 - 50 ไม่จ้ากัดวุฒิ 1 345 บจก.สวอน สยาม คอร์ปอเรช่ัน
5/1 ม.7 ต.บางพระ  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-516670-2
สวัสดิการ  โอที, โบนัส, ชุดฟอร์ม, หอพัก,
งานเล้ียง, ประกันสังคม และอ่ืนๆ

18 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 10 325 บจก.สยาม พลาสวูด
88 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท์  038-086330
ประเภทกิจการ  ผลิตประตู PVC แผ่นพลาสวูด

19 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 10  - บจก.ซันพาราไดซ์ (ไทยแลนด์)
Draftman Officer ชาย 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1  - 112/1 ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก  อ.บ้านโพธ์ิ  จ.ฉช

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 Officer ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 5  - บจก.ซันพาราไดซ์ (ไทยแลนด์)

112/1 ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก  อ.บ้านโพธ์ิ
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-088792-4
ประเภทกิจการ  ผลิตบานหน้าต่างอลูมิเนียม
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

20 เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการขาย ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.เลเท็กซ์ ซิสเทมส์
พนักงานขับรถ 6 ล้อ ชาย 30 - 35 ม.6 ข้ึนไป 1  - ซอยอบต. หอมศีล  ฝ่ังตรงข้ามนิคมเวลโกรว์

ติด ถ.บางนา-ตราด กม.36
เบอร์โทรศัพท์  02-326-0886-7
ประเภทกิจการ  ผลิตและจ้าหน่วยท่ีนอน
สวัสดิการ  ชุดฟอร์ม, โบนัส, ประกันสังคม
ค่าครองชีพ, เบ้ียขยัน, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

21 พนักงานขับรถหัวลาก ชาย 25 ข้ึนไป  - 5  - บจก.ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์  
Inventory Officer/ ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์  ถ.บางนา-ตราด กม.36
Warehouse เบอร์โทรศัพท์  038-571551-58
Account Executive ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี (บัญชี) 1  - สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, โบนัสตามผลงาน,

ค่าท้างานล่วงเวลา, ชุดฟอร์ม,ชุดเซฟต้ี และอ่ืนๆ
22 ผู้ช่วยช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 - ม.6 2  - ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เจ.ดี.เอ็น แพร่ 2559

ติดต้ังอินเตอร์เน็ต 88/12 ม.5  บ้านคลองโรงเล่ือย  ต.วังเย็น
(Trueonline) อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา
(มีใบขับข่ีรถยนต์) เบอร์โทรศัพท์  06-4542-4147

ประเภทกิจการ ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตบ้านลูกค้า
สวัสดิการ  ทดลองงาน 3 เดือน ผ่านการทดลองงาน
ปรับเงินเดือนข้ึนตามล้าดับ, ชุดฟอร์ม, เบ้ียขยัน
ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ  และอ่ืนๆ

23 เจ้าหน้าท่ี FA ช/ญ 27 - 35 ป.ตรี 5 15,000 บจก.วี เค 53
111/14  ต.โสธร  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-535153

24 พนักงานท้าความสะอาด ช/ญ 18 - 48 ไม่จ้ากัดวุฒิ 2  - บจก.อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค
ช่างซ่อมบ้ารุง ชาย 18 - 32 ปวส. 2  - 88 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง
วิศวกรรม-เคร่ืองจักร จ.ฉะเชิงเทรา  
ช่างซ่อมบ้ารุง ชาย 18 - 32 ปวส. 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-571845-9
วิศวกรรม-พัฒนาระบบ  ประเภทกิจการ  บรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุอาหาร
ช่างประจ้าเคร่ืองจักร ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 2  - สวัสดิการ  ข้าวฟรี, ค่าอาหาร 20 บาท/วัน,
ยินดีพิจำรณำนักศึกษำจบใหม่ ค่ากะดึก 50 บาท/วัน, ชุดฟอร์ม, เบ้ียขยัน,
หัวหน้าซ่อมบ้ารุงเคร่ืองจักร ชาย 18 - 40 ป.ตรี 1  - รถรับ-ส่งพนักงาน, รองเท้า  และอ่ืนๆ
เจ้าหน้าท่ีขายต่างประเทศ หญิง 18 - 35 ป.ตรี 1  -
สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน ตลุำคม  2562

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
25 พนักงานไลน์ผลิต ชาย 23 - 35 ม.3 ข้ึนไป 1  - บจก.ดีเอสจี แอดวานซ์ แมททีเรียล (ประเทศ)

พนักงานขับรถส่วนกลาง ชาย 25 - 40 ม.3 ข้ึนไป 1  - 1/41 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท์  033-590290
ประเภทกิจการ  แปรรูปและจ้าหน่ายกระจก
สวัสดิการ  ค่าเดินทาง 20 บาท/วัน, ค่าอาหาร
เบ้ียขยัน, ค่าอายุงาน, โบนัส, และอ่ืนๆ

26 เจ้าหน้าท่ีธุรการผลิต ช/ญ 20 - 30 ปวส. 1  - บจก.สยามไวร์ อินดัสทรี 
เจ้าหน้าท่ีธุรการขาย ช/ญ 20 - 30 ปวส. 1  - 33/1 ม.9 ต.คลองเปรง  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-088061-3
ประเภทกิจการ  ลวดเหล็กตีเกลียวแรงดึงสูง
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

27 พนักงานขับรถในลานจอด ช/ญ 18 - 38 ไม่จ้ากัดวุฒิ 10 325 บจก.ซีว่า วีฮีเคิล ลอจิสติกส์  (ประเทศไทย)
พนักงานท่ัวไป ช/ญ 18 - 38 ไม่จ้ากัดวุฒิ 10 325 227 ม.7 ซ.11 ต.หัวส้าโรง  อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  092-490-0157
038-337069
ประเภทกิจการ การขนส่ง
สวัสดิการ  ค่าอาหาร 400-500 บาท, ค่าเดินทาง
400-500-600 บาท, ค่าครองชีพรายวัน 50 บ/ว
ค่าครองชีพรายเดือน 200 บาท/เดือน,เบ้ียขยัน 
และอ่ืนๆ

28 หัวหน้างาน ช/ญ 20 ข้ึนไป ไม่จ้ากัด 10 10,000 บจก.ทรู คอปเรช่ัน 
พนักงานขาย ช/ญ 20 ข้ึนไป ไม่จ้ากัด 10 10,000 1146 ต.หน้าเมือง  อ.มือง  จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  095-6731609
ประเภทกิจการ  เชลล์

29 พนักงานพ่อบ้าน ชาย 40 - 55 ไม่จ้ากัด 1 325 บจก.อินทัช อุตสาหกรรม  (ประเทศไทย)
พนักงานแพ็คก้ิง ชาย 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 5 325 99 ม.3 ต.ลาดขวาง  อ.บ้านโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานซ่อมบ้ารุง ชาย 21 - 40 ปวช. - ปวส. 1 13,500 เบอร์โทรศัพท์  038-088088

ประเภทกิจการ  ผลิตแป้งสาลี
สวัสดิการ  ค่าอาหาร 30 บาท/วัน, ค่าเดินทาง
30 บาท/วัน  และอ่ืนๆ

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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