
ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน กรกฎำคม  2563

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
1 ช่ำงระบบอำหำรสถำนท่ี ชำย 25 - 40 ไม่จ ำกัดวุฒิ 1  - บริษัท ออลล่ำ จ ำกัด (มหำชน) 0107558000393 (0004)

ปฏิบัติงำนท่ีฉะเชิงเทรำ  - มีประสบกำรณ์ 3-5 ปี 2/1 ม.4 ถ.วัดพิมพำวำส - คลองเกำะไร่
 - มีควำมช ำนำญด้ำนอำคำร/สถำนท่ี ต.เกำะไร่  อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ
 - มีประสบกำรณ์ด้ำนแอร์ เบอร์โทรศัพท์  038-525451-3/085-8268811
ไฟฟ้ำ/ประปำ/ด้ำนซ่อมต่ำงๆ ประเภทกิจกำร  น ำเข้ำและจ ำหน่ำยเครนและรอกไฟฟ้ำ

2 ช่ำงเทคนิค ชำย 19 - 25 ปวส. 2  - บริษัท สหวิริยำเพลทมิล จ ำกัด (มหำชน) 0107551000258

กำรผลิต/อุตสำหกรรม 160 ม.14 ต.บำงปะกง  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ

เคร่ืองกล/ช่ำงยนต์ เบอร์โทรศัพท์  081-9262352
วิศวกร ชำย 22 - 30 ป.ตรี 1  - ประเภทกิจกำร ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน

ไฟฟ้ำ/อิเล็ค/เคร่ืองกล

วิศวกรสอบเทียบ หญิง 22 - 30 ป.ตรี 1  -
ฟิสิกส์/ท่ีเก่ียวข้อง

3 เภสัชกร ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี เภสัชศำสตร์ 5  - บริษัท ยูนีซัน จ ำกัด 0105499000718
เจ้ำหน้ำท่ี QA/QC หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1  - 39 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์ยำ QA/QC หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2  - เบอร์โทรศัพท์  080-4409364
พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  - ประเภทกิจกำร  ผลิตยำส ำเร็จรูปและน ำเข้ำเคร่ืองมือแพทย์

ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 25 ข้ึนไป ปวส. ไฟฟ้ำ 1  - สวัสดิกำร  ข้ำวเปล่ำฟรี, ค่ำอำหำร, เบ้ียขยัน,
คนสวน ชำย 35 ข้ึนไป ป.6 1  - โบนัส, ชุดฟอร์ม, และอ่ืนๆ
พนักงำนขับรถ (รถตู้) ชำย 30 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1   -
เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัย (จป) ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 2  -

4 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 - 45 ไม่จ ำกัดวุฒิ 30  - บริษัท ศิริเอกลักษณ์ อุตสำหกรรม จ ำกัด 0105554087620

2/2 ม.2 ต.หนองบัว  อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-587428-9
ประเภทกิจกำร  ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมท้ังช้ินส่วนโลหะ

สวัสดิกำร  ค่ำกะ, เบ้ียขยัน, โอที, ค่ำครองชีพ
5 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 50  - บริษัท วนิดำ ฟู้ดส์ จ ำกัด 0105558073291

เจ้ำหน้ำท่ีวำงแผนผลิต ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี อำชีวอนำมัย 1  - 108 ม.5 ต.เมืองใหม่ อ.รำชสำสน์ จ.ฉะเชิงเทรำ
เจ้ำหน้ำท่ีฝึกอบรม ชำย 25 - 35 ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์   038-090-605

ประเภทกิจกำร  ฆ่ำสัตว์ปีกและสัตว์อ่ืนๆทุกชนิดและอำหำรสัตว์โรงฟักไข่

6 พนักงำน ช/ญ 18 - 30 ป.ตรี 10 18000 ข้ึนไป บริษัท ทรู  ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลล์ จ ำกัด 0105544103436 (0034)

ยินดีต้อนรับนักศึกษำจบใหม่ คอมพิวเตอร์ 1146  ต.หน้ำเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ
พนักงำน  PC FREELANCE ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 10,000-14,000 เบอร์โทรศัพท์  083-7879252
ปฏิบัติงำนท่ี เซเว่นอีเลฟเว่น ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำย และให้บริกำร,
จังหวัดฉะเชิงเทรำ อุปกรณ์โทรคมนำคม,เคร่ืองมือส่ือสำร

7 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 21 - 35 ม.6 ข้ึนไป 10  - บริษัท บำงกอกแม็กเน็ตไวร์ จ ำกัด 0245560001838

พนักงำนคลังสินค้ำ 1/26 ม.5 ต.ท่ำสะอ้ำน  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
(นิคมอุสำหกรรมทีเอฟดี) เบอร์โทรศัพท์  033-051000

ประเภทกิจกำร  ผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดง
สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่

ประสำนนำยจำ้งและรบัหนังสอืสง่ตวั P. 1



ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน กรกฎำคม  2563

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
8 หัวหน้ำงำนจัดส่ง ช/ญ 25 - 40 ปวส. ข้ึนไป 1  - บริษัท สยำม พลำสวูด จ ำกัด 0115538005975

หัวหน้ำบัญชี ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 88 ม.5  ต.ท่ำข้ำม  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-086330
ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยแผ่น PVC Foam Sheet ประตูพีวีซี

9 Content creator ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จ ำกัด 0115545009832

Programmen ชำย 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 88 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ ต.หอมศีล
วิศวกรซ่อมบ ำรุงรักษำ Utility ชำย 20 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
Product Design ชำย 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-571849 ต่อ 126

ประเภทกิจกำร ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก

10 วิศวกรฝ่ำยผลิต ชำย 25 ข้ึนไป ป.ตรี 3  - บริษัท น ำวัฒนำ แพ็คแอนด์พร้ินท์ จ ำกัด 0115553001896

เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมคุณภำพ QA ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 10  - 55/5 ม.2 ถ.พิมพำ-แสนภูดำษ  ต.พิมพำ
หัวหน้ำแผนกจัดส่งสินค้ำ ชำย 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
OA Supervisor หญิง 28 - 35 ป.ตรี 2  - เบอร์โทรศัพท์  085-48201448
เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมเอกสำร DCC หญิง 20 - 35 ป.ตรี 2  - ประเภทกิจกำร  ผลิตภำชนะโลหะบรรจุอำหำรแผ่นพิมพ์โลหะ

หัวหน้ำแผนกแม่พิมพ์ ชำย 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -
เจ้ำหน้ำท่ีส่ิงแวดล้อม ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -

11 Foreman ควบคุมกำรผลิต ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 4  - บริษัท อลูเม็ท จ ำกัด 0245535000629
เจ้ำหน้ำท่ีประสำนงำนขำย ช/ญ 25 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 3  - 111/1 หมู่ท่ี 3 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.42
วิศวกรฝ่ำยขำย ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
Human Resources Supervisor ชำย 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-830456-7  ต่อ 123
Night Shift ป.ตรี  ประเภทกิจกำร  ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีกำรตี
วิศวกรฝ่ำยผลิต ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - กำรอัด กำรตอกพิมพ์และ กำรรีด กำรผสมโลหะผง

ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด ช/ญ 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -
OA Supervisor ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -
หัวหน้ำแผนกแก้ไขแม่พิมพ์ ชำย 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -
หัวหน้ำแผนกพ่นสี ชำย 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 
หัวหน้ำแผนกชุบสี ชำย 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -

12 R&D Material บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จ ำกัด 0245542000299

Devolopmaent 2  - 124 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ หมู่ท่ี 9 ถนนบำงนำ-ตรำด

Technician กม.36 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
R&D Process เบอร์โทรศัพท์  038-571488
Devolopmaent ชำย 1  - ประเภทกิจกำร กำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Technician .
ERP Engineer ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -
Sales-Admin Export ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -
เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -

ชำย 20 ข้ึนไป ป.ตรี

20 ข้ึนไป ป.ตรี

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่

ประสำนนำยจำ้งและรบัหนังสอืสง่ตวั P. 2



ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน กรกฎำคม  2563

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
13 เจ้ำหน้ำท่ีส่ิงแวดล้อม ช/ญ 21 - 35 ป.ตรี 1  - บริษัท ด๊ักคิง จ ำกัด  0245544000482

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 49/3 ม.2 ต.ดอนทรำย  อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ

ช่ำงเทคนิค ชำย 21 - 35 ปวส.เคร่ืองกล/ไฟฟ้ำ 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-588117
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทกิจกำร  ผลิตเป็ดสด-แช่แข็ง

พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ช/ญ 21 - 35 ม.3 ข้ึนไป 1 350 บำท

เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี หญิง 21 - 35 ป.ตรี 1  -
พนักงำนขับรถโฟล์คคลิฟท์ ชำย 21 - 35 ม.3 ข้ึนไป 1  -
แม่บ้ำน หญิง 21 ข้ึนไป ไม่จ ำกัด 1  -
หัวหน้ำงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 21 - 35 ปวช. - ปวส. 1  -

14 พนักงำนส่งออก (เด็กรถ) ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 2  - บริษัท เรนโบว์ ปร้ินต้ิง จ ำกัด 0105532104157

พนักงำนเคลือบ ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1  - 48/5 ม.4 ต.ท่ำไข่  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ
พนักงำน QC ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-5592159 ต่อ 150-151
พนักงำนพิมพ์ ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 3  - ประเภทกิจกำร  พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
ช่ำงฝีมือ ช/ญ 18 ข้ึนไป ป. 6 ข้ึนไป 1  -

15 ช่ำงเทคนิค ชำย 18 ข้ึนไป ปวช. ช่ำงกล 1  - บริษัท ไอเอ็มจี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 0115545009778

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 5  - 81/3 ม.3 ต.เทพรำช  อ.บ้ำนโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรำ
ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช/ญ ปวช. ไฟฟ้ำ 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-595666-7

ประเภทกิจกำร  ผลิตเฟอร์นิเจอร์
สวัสดิกำร โบนัส, เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม  และอ่ืนๆ

16 Production Engineer ชำย 25 - 35 ป.ตรี 1  - บริษัท ไอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จ ำกัด 0105561117636

ไฟฟ้ำ/อิเล็ค/เคร่ืองกล 210 ม.12 ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

แมคคำทรอนิกส์/ เบอร์โทรศัพท์  02-7093955 ต่อ 2322
สำขำท่ีเก่ียวข้อง ประเภทกิจกำร  ผลิตโยเกิร์ตและนมเปร้ียว ย่ีห้อ ไอว่ี

ช่ำงเทคนิคบรรจุ ชำย 22 - 30 ปวส. 3  - สวัสดิกำร โบนัส, ประกันสังคม, ประกันชีวิต
ไฟฟ้ำ/อิเล็ค/เคร่ืองกล ประกันสุขภำพ, และอ่ืน
แมคคำทรอนิกส์/
เทคนิคกำรผลิต

17 พนักงำนบรรจุอำหำรสัตว์ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 เทียบเท่ำ 2  - บริษัท คำร์กิลล์สยำม จ ำกัด 0105523022585

พนักงำนอัดเม็ดอำหำรสัตว์ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 เทียบเท่ำ 1  - 31/2 ม.11 ถ.สุวินทวงศ์ กม.64
ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 038-593104,09-7962-6391
ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์

18 พนักงำนประจ ำไลน์ผลิต ช/ญ 22 ข้ึนไป ปวส. ช่ำง 5  - บริษัท คำรำบำวตะวันแดง จ ำกัด 0105544081165

88/2,88/3 ม.2 ถ.พิมพำวำส-แสนภูดำษ 
ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-989488
ประเภทกิจกำร  ผลิตเคร่ืองด่ืมให้พลังงำน

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 Technical Openator ชำย 18 - 30 ปวส. ช่ำงกล 4  - บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ (1991) จ ำกัด (มหำชน) 0107537000602

รองผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี ช/ญ 30 - 40 ป.ตรี บัญชี 1  - 187/3 ม.1 ต.บำงปะกง  อ.บำงปะกง จ.ฉช
เบอร์โทรศัพท์  038-538968
ประเภทกิจกำร  ผลิตกระดำษและกระดำษแข็ง

20 Technician/ ชำย 25 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1  - บริษัท แกลโลไทย จ ำกัด 0105536049207
ช่ำงซ่อมบ ำรุง ไฟฟ้ำ,อิเล็กทรอนิกส์ 111/1 ต.บำงสมัคร  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ  

เบอร์โทรศัพท์  098-262-7784 ต่อ 1052
ประเภทกิจกำร  ผลิตโกโก้

21 พนักงำนขับรถโฟคลิฟท์ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  - บริษัท คอมบีแพ็ค จ ำกัด 0105534116993
เจ้ำหน้ำท่ีพัฒนำสินค้ำ ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 116 หมู่ท่ี 5 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ ถ.บำงนำ-ตรำด

คอมพิวเตอร์กรำฟฟิค กม.36 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
Maintenance Technician ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1  - เบอร์โทรศัพท์   038-571350-5

ประเภทกิจกำร  ผลิตหลอดพลำสติก
22 เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณภำพ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5  - บริษัท คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส์(ไทยแลนด์) จ ำกัด 0105532079187

ช่ำง CNC ช/ญ 22 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2 18,000 78/19 หมู่ท่ี 5 ถนนทำงเข้ำโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 
ช่ำงแม่พิมพ์ป๊ัมโลหะ ชำย 23 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2  - ต.ท่ำข้ำม อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล/Safety ช/ญ 40 ข้ึนไป ป.ตรี 1 60,000-80,000 เบอร์โทรศัพท์ 038-573145

ประเภทกิจกำร  ฉีดพลำสสติก ช้ินรูปกับป๊ัม
23 เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 18 - 35 ปวส. - ป.ตรี 5 15,000-20,000 บริษัท ดรำก้อน อีสเทิร์น ซัพพลำย จ ำกัด 0245552000011

ยินดีต้อนรับนักศึกษำ ทุกสำขำ 1/997-9 หมู่ท่ี 14 ถนนจรัลยำนนท์ 
จบใหม่ ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์  094-5531860
ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยเคร่ืองมือช่ำง และอุปกรณ์โรงงำนทุกชนิด

24 หัวหน้ำท่ีกะคลังสินค้ำ ชำย 25 ข้ึนไป ปวส. 1  - บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105532064571

ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 25 ข้ึนไป ปวส. ไฟฟ้ำ 1  - 82 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 22 ข้ึนไป ป.6-ม.3 5 330 เบอร์โทรศัพท์  038-570-092 ต่อ 233

ประเภทกิจกำร  ผลิตกล่องและแผ่นกระดำษลูกฟูก

25 ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจักร ช/ญ 23 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 3  - บริษัท ชิโคน่ี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105531002351

QA Section Manager ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป 1  - 82 ม.4 ต.ท่ำข้ำม อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 
เจ้ำหน้ำท่ีแรงงำนสัมพันธ์ หญิง 25 - 35 ป.ตรี ทรัพย์กรมนุษย์ 5  - เบอร์โทรศัพท์  038-936-888
เจ้ำหน้ำท่ีสรรหำบุคลำกร ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี ทรัพย์กรมนุษย์ 3  - ประเภทกิจกำร  ผลิตภัณฑ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์

เลขำนุกำร (ส่ือสำรภำษำจีน) หญิง 23 - 30 ป.ตรี (ภำษจีน) 2  -
26 InJection Technician ชำย 18 - 37 ปวส. 4  - บริษัท ไทยสตำร์ไลท์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 0105531040881

14/1 ม.5 ต.วังตะเคียน  อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรำ 
เบอร์โทรศัพท์  038-559-200
ประเภทกิจกำร  ช้ินส่วนอุตสำหกรรมยำนยนต์

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
27 Sale หญิง 25 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 3  - บริษัท เคยูเอ็ม คอร์ปอร์เรช่ัน จ ำกัด 0205557011887

106/12 ม.7 ต.บำงพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  098-8164494
ประเภทกิจกำร  ขำยรถบรรทุกมือสอง

28 พนักงำนขับรถส่งอำหำร ช/ญ 18 ข้ึนไป ไม่จ ำกัด 10  - บริษัท เดลิเวอร่ี ฮีโร่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (ฟู้ดแพนด้ำ) 0105555034805

54 ต.หน้ำเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  086-3642748
ประเภทกิจกำร   บริกำรรับส่งอำหำร

29 แม่บ้ำน หญิง 40 ข้ึนไป ไม่จ ำกัด 1  - บริษัท ชุนหลี กรุ๊ป จ ำกัด 0245544000385
พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 25 ข้ึนไป ไม่จ ำกัด 2  - 43  ต.หน้ำเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์  038-513652
ประเภทกิจกำร   ค้ำปลีก/ค้ำส่ง

30 พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 20 - 40 ม.3 ข้ึนไป 20 10,200 บริษัท ศูนย์กระจำยสินค้ำ จ ำกัด บ๊ิกซี (0107536000633)

ผู้ช่วยผู้จัดกำรบัญชี หญิง 20 - 30 ป.ตรี 1 22,000 99/7 ม.1 ต.คลองเปรง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ  
เจ้ำหน้ำท่ีป้องกันสูญเสีย ชำย 20 - 30 ปวช. 2 12,500 เบอร์โทรศัพท์  090-8090107
พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 4 12,500 ประเภทกิจกำร  คลังสินค้ำ
มีใบประกอบวิชำชีพขับรถโฟลด์ฟ สวัสดิกำร  รถรับ-ส่ง (บ้ำนโพธ์ิ-คลองเปรง)

31 ช่ำงเทคนิค ช/ญ 18 - 32 ปวส. 5  - บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอร่ิง (ปทท) จ ำกัด 0105531049047

ช่ำงท่ีเก่ียวข้อง 112 หมู่ 5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์

อุตสำหกรรม ต ำบลบำงสมัคร อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์   097-0686855
ประเภทกิจกำร  รับจ้ำงผลิตสินค้ำอุปโภค

32 พนักงำนขำย ช/ญ 22 ข้ึนไป ไม่ระบุ 3  - บริษัท โมเดิร์น เอ สตีล จ ำกัด 0125560023689

(หลังคำเมทัลชีท) 8 ม.9 ถ.304 กบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรำ ต.บำงไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์  08-1842-1389
ประเภทกิจกำร  ผลิตข้ึนรูปหลังคำเหล็กเมทัลชีท

33 พนักงำนขำย (PC) ช/ญ 18 - 35 ม.6 ข้ึนไป 2 15,000-20,000 บริษัท กัปตัน โค๊ทต้ิง จ ำกัด 0115553004089
ดูโฮม สำขำบำงนำ-ตรำด (บำงวัว) อ.บำงปะกง
จ.ฉะเชิงเทรำ  เบอร์โทรศัพท์  084-5154661
ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยสีทำอำคำร

34 ช่ำงยนต์/ผู้ช่วยช่ำงยนต์ ชำย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2 12000 ข้ึนไป บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 0105534060360

ประจ ำศูนย์ซ่อมบ ำรุง 22/3 ม. 2 ต.เทพรำช อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  061-8196361
ประเภทกิจกำร  ก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย

35 พนักงำนขับรถ ชำย 22 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1  - บริษัท อินทัช อุตสำหกรรม(ประเทศไทย) จ ำกัด 0105557122663

(ส่งสินค้ำ) 99 ม.3 ต. ลำดขวำง  อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ
เด็กติดรถ ชำย 18-35 ม.3 3 330 เบอร์โทรศัพท์  038-088-088

ประเภทกิจกำร  ผลิตแป้งสำลี
สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
36 พนักงำนส่งของ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2 13,000 - 15,000 บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จ ำกัด 0105548075259

88 ม.6 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
พนักงำนขำยฝ่ำยโรงงำน ช/ญ 26 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2 18,000 - 30,000 เบอร์โทรศัพท์ 038-088751-3
พนักงำนขำย ช/ญ 26 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 17,000-40,000 ประเภทกิจกำร  ผลิตและขำยปลีกถุงมือทุกชนิด อุปกรณ์เซฟต้ี

ลูกค้ำกลุ่มร้ำนฮำร์ดแวร์

37 เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย ชำย ไม่ระบุ ป.ตรี 1  - บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคช่ัน 2011 จ ำกัด 0705554001134

11 สำย331 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์  081-3783516
ประเภทกิจกำร  ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

38 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 5  - บริษัท แอ๊บป้ำ อินดัสตรีส์ จ ำกัด 0105507002630 

49 ม.8 ต.ท่ำไข่  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  089-862152
ประเภทกิจกำร   ผลิตขวดพลำสติกหลอดยำฉีด , ขวดยำฉีด , หลอดอลูมิเนียม

39 Graphic Design ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 2  - บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 0107563000126

IT Supervisor ชำย 27 ข้ึนไป ป.ตรี โปรแกมเมอร์ 2 68/2-5 หมู่ท่ี 5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

คอมพิวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์  038-538832
ประเภทกิจกำร  กำรพิมพ์ลงบนพลำสติก

40 เจ้ำหน้ำท่ี จป.วิชำชีพ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บริษัท อควำเฟธ จ ำกัด 0205562003889
มีใบรับรอง จป.วิชำชีพ 169 ม.7 ต.หัวส ำโรง  อ.แปลงยำว  จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์  038-575625
ประเภทกิจกำร  ผลิตอุปกรณ์ด ำน้ ำ

41 พนักงำนดูแลสต๊อก ช/ญ 18 - 35 ปวช. - ปวส. 3  - บริษัท วินเวิร์ธ จ ำกัด 0105557045804
พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 25 ข้ึนไป ไม่จ ำกัด 5  - 75/11 ม.6 ถ.บำงนำตรำด ก.ม.40 
(ช่ำงประกอบอลูมิเนียม)  ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 

เบอร์โทรศัพท์  092-8232332
ประเภทกิจกำร  ผลิตประตู หน้ำต่ำง กรอบประตู
หน้ำต่ำง ประตูใหญ่ และ ผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ำยกันท่ีท ำจำกโลหะ

42 พนักงำนขำยต่ำงจังหวัด ชำย 18 ข้ึนไป ปวช. - ป.ตรี 5  - บริษัท อำร์.เจ.ลอนดอนเคมีคอลอินดัสทรีส์ จ ำกัด 0245537000871

42/4 หมู่ท่ี 14 ถนนสุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง 
อ.บำงน้ ำเปร้ียว  จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-593382
ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยสีและข้ีผ้ึง

43 เจ้ำหน้ำท่ี จป.วิชำชีพ ชำย 22 - 27 ป.ตรี 1  - บริษัท อีเก้ิล อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกัด 0105548067191

118/1 ม.14 ถ.สุขุวิท-สำยเก่ำ 
ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  02-6199135,090-562-2231
ประเภทกิจกำร  ขนส่งก๊ำซปิโตเลียม

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
44 ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต ชำย 35 ข้ึนไป ป.ตรี โยธำ 3  - บริษัท เบสท์แพค คอนกรีต (2) จ ำกัด 0315554000069

299 ม.8 ต.แปลงยำว  อ.แปลงยำว
จ.ฉะเชิงเทรำ  เบอร์โทรศัพท์  09-5619-7342
ประเภทกิจกำร  ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

45 เจ้ำหน้ำท่ี Control ช/ญ 21 - 30 ปวช. - ป.ตรี 2 12,000-20,000 บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จ ำกัด 0105553074397

หัวหน้ำแผนกรับรถ ช/ญ 30 ข้ึนไป ปวช. - ป.ตรี 2  - 8/8 ม.12 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ท่ีปรึกษำกำรขำย ช/ญ 23 - 35 ป.ตรี 20  - เบอร์โทรศัพท์  033-054999
Marketing online ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 1  - ประเภทกิจกำร  ขำยยำนยนต์ชนิดรถยนต์น่ังส่วนบุคคล รถกระบะ

เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือ ชำย 25-35 ป.ตรี 1  - (ผู้แทนจ ำหน่ำยรถยนต์ฟอร์ด)
เจ้ำหน้ำท่ีอะไหล่ ช/ญ 23 - 35 ป.ตรี 1  -

46 เจ้ำหน้ำท่ีประเมินรำคำ ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 5  - บริษัท ศิริวัฒนำอินเตอร์พร้ินท์ จ ำกัด (มหำชน) 0107538000622

14/8 ม.12 ต.บำงปะกง  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ  

เบอร์โทรศัพท์  038-830593
ประเภทกิจกำร  ผลิตส่ิงพิมพ์

47  พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 - ปวส. 10  - บริษัท เหรียญทองกำรพิมพ์ (กิมไป๊) จ ำกัด 0105550072776

วิศวกรผลิต ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี - ป.โท 1  - 91/7 ม.5 นิคมฯเวลโกร์ว ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36
ไฟฟ้ำ ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

วิศวกรไฟฟ้ำ ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี  (ไฟฟ้ำ) 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-571677
ประเภทกิจกำร  ส่ิงพิมพ์ประเภทบรรจุภัณฑ์

48 เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี หญิง 25-35 ป.ตรี 1  - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฟูลฟิล แอนด์ ซัพพลำย 0243554000530

เจ้ำหน้ำท่ีขำยสินค้ำ ช/ญ 25-35 ป.ตรี 3  - 26/6 ม.1 ถ.บำงคล้ำ-แปลงยำว ต.ท่ำทองหลำง อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนขับรถรับส่ง ชำย 25-35 ม.6 - ปวส. 2  - เบอร์โทรศัพท์  02-1054759
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน้ ำ

49 หัวหน้ำกะ ช/ญ ไม่จ ำกัด ปวช. ข้ึนไป 1  - บริษัท เอ.ซี.พลำส จ ำกัด 0105555110731
เจ้ำหน้ำทีบัญชี/ลูกหน้ี ช/ญ 25 ข้ึนไป ปวช. บัญชี 1  - 36/5 ม.20 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำท่ีประสำนขำย ช/ญ 20 - 40 ปวช. - ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-593700
ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก

50 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ชำย 21 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 3  - บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ำกัด 0115539002911
45 หมู่ท่ี 4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์  038-086867
ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรเสริมสุขภำพ
เคร่ืองส ำอำงค์ ยำรักษำโรค และเภสัชภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์

51 พนักงำนขำย/PC ช/ญ 21 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5  - บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 0107561000196

88/8 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.38 
ต.บำงสมัคร  อ.บำงปะกงจ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 038-579888
ประเภทกิจกำร  ขำยส่งวัสดุก่อสร้ำง

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่

ประสำนนำยจำ้งและรบัหนังสอืสง่ตวั P. 7



ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืน กรกฎำคม  2563

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
52 ช่ำงไฟฟ้ำอิเล็คทรอนิกส์ ชำย 30 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1  - บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จ ำกัด 0105531030028

44 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์  ต.คลองนครเน่ืองเขต
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-593051
ประเภทกิจกำร  ผลิตวัสดุปูพ้ืน พลำสติก พีวีซี

53 เจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำร ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี 1  - บริษัท นูทริกซ์ จ ำกัด (มหำชน) 0107546000199

วิศวกรพัฒนำศักยภำพ ชำย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 32/1 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์  ต.คลองนครเน่ืองเขต
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-593-116-8
ประเภทกิจกำร  ผลิตอำหำรสัตว์เล้ียง

54 หัวหน้ำแผนกจัดซ้ือ ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี 1  - บริษัท คอมบีแพ็ค จ ำกัด 0105534116993
พนักงำนขับรถโฟคลิฟท์ ช/ญ ไม่จ ำกัด ม.3 ข้ึนไป 1  - 116 ม.5 นิคมฯเวลโกรว์ ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 

เจ้ำหน้ำท่ีพัฒนำสินค้ำ ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี 1  - ต.บำงสมัคร  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-571350-6
ประเภทกิจกำร  ผลิตและส่งออกหลอดบรรจุท่ีท ำด้วยพลำสติกและลำมิเนท

55 หัวหน้ำแผนกคุณภำพ ช/ญ 27 - 39 ป.ตรี ข้ึนไป 1  - บริษัท เลนโซ่ วีล จ ำกัด 0105533085318
Sale ต่ำงจังหวัด ชำย 25 - 35 ป.ตรี ทุกสำขำ 3  - 100 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ 
QA Supervisor ชำย 29 - 40 ป.ตรี ข้ึนไป 1  - ต.หอมศีล  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
หัวหน้ำงำนฝึกอบรม ช/ญ 28-38 ป.ตรี - ป.โท 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-5702503

ประเภทกิจกำร  ขำยส่งช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยำนยนต์

56 Material Control Helper ชำย 22 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  - บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 0105530049175

ส่วนงำนควบคุมวัตถุดิบ 10/4 หมู่ 10 ถ.ฉะเชิงเทรำ-บำงน้ ำเปร้ียว
ผู้ช่วยช่ำง/Helper ชำย 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  - ต.บำงขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
(รำยวัน) เบอร์โทรศัพท์  038-090793-5
ช่ำงพ่นทรำย (รำยวัน) ชำย 21 - 40 ป.6 ข้ึนไป 1  - ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยวำส์ว
ผู้ช่วยช่ำงสี (รำยวัน) ชำย 18 - 25 ป.6 ข้ึนไป 1  -
ช่ำงสี  (รำยวัน) ชำย 21 - 40 ป.4 ข้ึนไป 1  -
พนักงำนขับรถขนส่ง ชำย 24 ข้ึนไป ป.6 - ม.6 1  -
Machine Operator B ชำย 22 ข้ึนไป ม.3 หรือเทียบเท่ำ 4  -
Safety Inspector ชำย 25 ข้ึนไป ม.6 หรือเทียบเท่ำ 1  -
(รำยเดือน)
Piping Supervisor ชำย 30 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1  -
(รำยเดือน)
พนักงำนขับรถเครน ชำย 24 ข้ึนไป ป.6 - ม.6 1  -
(ส่วงำนขนส่ง)
ช่ำงม้วน ชำย 25 ข้ึนไป ป.6 หรือเทียบเท่ำ 1  -
(Bending Operator)
Helper งำนเคลือบผิว ชำย 20 - 35 ป.6 ข้ึนไป 1 330

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
57 Support Engineer ช/ญ ไม่ระบุ ป.ตรี 1 25,000 บริษัท สยำมเดนท์ จ ำกัด 0105532068266

Services Supervisor ช/ญ 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1 30,000 71/10 หมู่ท่ี 5 ถนนบำงนำ-ตรำด (กม.52) 
Sales Representatire ชำย 25 ข้ึนไป ป.ตรี ไฟฟ้ำ/เอ็ก 1  - ต.ท่ำข้ำม  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
Maintenance ช/ญ 21 ข้ึนไป ปวช. ไฟฟ้ำ 1 20,000 เบอร์โทรศัพท์  038-573042
Import Administrator ช/ญ ไม่ระบุ ป.ตรี 1 20,000 ประเภทกิจกำร  ผลิตชุดเก้ำอ้ีทันตกรรม
QA Teehnician ชำย 25 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี ไฟฟ้ำ 1 12,000 ม้ำน่ังและขำยอุปกรณ์ ท ำฟันต่ำงๆ 
เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร หญิง 25 - 30 ป.ตรี 1 15,000
ช่ำงเขียนแบบ ชำย ไม่ระบุ ปวส. เคร่ืองกล 1 15,000

58 ช่ำง EDM/Milling ไม่ระบุ 18 - 30 ป.ตรี 1  - บริษัท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105530034798

วิศวกรรมกำรผลิต ไม่ระบุ 18 - 35 ป.ตรี อิเล็ค 1  - 178-179,179/1 หมู่ท่ี 12 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.44

หัวหน้ำส่วนงำน ไม่ระบุ 18 - 35 ป.ตรี 1  - ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
โฟร์แมน-แผนกฉีด ช/ญ 30 - 35 ปวช. - ปวส. 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-532322

ประเภทกิจกำร  ผลิตและส่งออกของเด็กเล่น
59 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 100  - บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จ ำกัด 0245546000609

99 หมู่ท่ี 2 ถนนสุวินทวงศ์ 
ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 038-579660
ประเภทกิจกำร  ผลิตเฟอร์นิเจอร์

60 เจ้ำหน้ำท่ีเวรเปล ชำย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3  - บริษัท  โสธรเวชกิจ  จ ำกัด
มีประสบกำรณ์ด้ำนโรงแรม 29 ถ.สุวินทวงศ์  ต.คลองอุดมชลจร

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-812702-19 ต่อ 1971-2
ประเภทกิจกำร  โรงพยำบำล

61 ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล ช/ญ 26 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป 1  - บริษัท  พี.เอ็ม.เอ.พี.อำร์  จ ำกัด 010554814853

15 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรำ  เบอร์โทรศัพท์  033-050427-8 ต่อ 1013

ประเภทกิจกำร  ผลิตเม็ดสีผงซักฟอก
62 เจ้ำหน้ำท่ี QC ชำย 23 - 24 ปวช. - ปวส. 1  - บริษัท  เหลืยงชิ อุตสำหกรรม (ประเทศไทย)

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล ชำย 23 - 33 ป.ตรี 1  - ต.แปลงยำว  อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ
เจ้ำหน้ำท่ี จป.วิชำชีพ หญิง 23 - 33 ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  02-1717988 ต่อ 102

อำชีวอำมัยวิชำชีพ
63 เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี/กำรเงิน ช/ญ 21 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1  - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บำงน้ ำเปร้ียวปิโตรเลียม

243558000496
6 ม.2 ต. หมอนทอง  อ.บำงน้ ำเปร้ียว
จ.ฉะเชิงเทรำ  
เบอร์โทรศัพท์  089-6694936
ประเภทกิจกำร  กำรซ้ือขำยน้ ำมัน (ปตท)

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
64 พนักงำนครัว ช/ญ 18 - 30 ไม่ระบุ 2 330 ร้ำนกรีนวิลล์  0105527040928

พนักงำนเสริฟ ช/ญ 18 - 30 ไม่ระบุ 1 330 82 ต.บำงกระเจ็ด  อ.บำงคล้ำ
จ.ฉะเชิงเทรำ  
เบอร์โทรศัพท์  088-2000895
ประเภทกิจกำร  ร้ำนอำหำร&ฟำร์ม

65 กรำฟิกดีไซน์ ชำย 20 - 40 ป.ตรี 1 10,000 - 14,000 บริษัท  ทเวนต้ีวัน ดีเวลลอปเม้นท์  จ ำกัด
ช่ำงคุมเคร่ืองพิมพ์ ชำย 20 - 40 ไม่จ ำกัด 2 9,000 - 13,000 1.05557E+11
พนักงำนขับรถ 6 ล้อ ชำย 20 - 40 ไม่จ ำกัด 1  - ถ.มหำจักรพรรด์ิ  ต.หน้ำเมือง  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรำ  
เบอร์โทรศัพท์  095-5742590

66 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3  - บริษัท  ซันพาราไดช์  จ ากัด
แม่บ้ำน หญิง 40 ข้ึนไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 1  - 112/1 ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก  อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา  

เบอร์โทรศัพท์  038-088792-4
ประเภทกิจการ  ผลิตแผงและโครงอลูมิเนียม

67 พนักงำนขำย ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - ร้าน KOMONYA  0107536000633
สาขา Big C2 สาขาฉะเชิงเทรา
28/73 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่  ต.หน้าเมือง
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  065-2920479
ประเภทกิจการ  ร้านขายสินค้าสไตล์ญ่ีปุ่น

68 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20 ข้ึนไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 2 330 บริษัท  กิจทวีการโยธา  จ ากัด 0245553001917
116 ม.7 ต.เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา  
เบอร์โทรศัพท์  062-9625812
ประเภทกิจการ  รับเหมาก่อสร้าง

69 แม่บ้ำน หญิง 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2 330 บริษัท  อำรีย์ฟำแลน จ ำกัด 0105547005621

พนักงำน QC ช/ญ 25 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 3 10,000 78 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง
พนักงำนขับรถ ช/ญ 25 ข้ึนไป ไม่จ ำกัด 2 10,000 จ.ฉะเชิงเทรำ  
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 25 ข้ึนไป ไม่จ ำกัด 5 330 เบอร์โทรศัพท์  091-7415296

ประเภทกิจกำร  อำหำรส ำเร็จรูปแช่แข็ง
70 ผู้จัดกำรสถำนี ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 ข้ึนไป บริษัท  ป๊ัมเซลล์ลำดขวำง  จ ำกัด 0245560002265

พนักงำนร้ำนสะดวกซ้ือ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 ข้ึนไป ฉะเชิงเทรำ 
พนักงำนเติมน้ ำมัน ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 ข้ึนไป 3/12 ม.1 ต.ลำดขวำง  อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉช

เบอร์โทรศัพท์  038-084958
ประเภทกิจกำร  ป๊ัมน้ ำมัน

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
71 กรำฟฟิกดีไซน์ ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 1  - บริษัท  โคคำฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ำกัด

R&D Supervisor หญิง 25 - 35 ป.ตรี 1  - 105537060310
Sales หญิง 25 - 35 ป.ตรี 1  - 35/1 ม.2 ต.หนองจอก  อ.บำงปะกง
พนักงำนขำยหน้ำร้ำน หญิง 18 - 35 ม.6 ข้ึนไป 2  - จ.ฉะเชิงเทรำ
พนักงำนสโตร์ ชำย 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-577505-6

ประเภทกิจกำร  ผลิตอำหำรแช่แข็ง
72 ช่ำงเช่ือม ชำย 18 - 45 ปวช. 20  - บริษัท  โซคอนเอ็นจิเนียร่ิง  จ ำกัด 0105524019375

ช่ำงประกอบ ชำย 18 - 45 ปวช. 20  - 65 ม.4 ต.พิมพำ  อ.บำงปะกง
ผู้ช่วยช่ำงประกอบ ชำย 18 - 45 ปวช. 10  - จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์  080-4417755
ประเภทกิจกำร  ผลิตเคร่ืองจักร

73 เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5 12,000 บริษัท  วีเคฟูดส์  จ ำกัด 0245529000019
พนักงำนส่งของ ชำย 18 - 35 ไม่จ ำกัดวุฒิ 10 330 108,9-10 ต.หน้ำเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
(ติดรถ) เบอร์โทรศัพท์  099-2984112

ประเภทกิจกำร ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมแบรนด์ตรำสิงห์

74 แม่บ้ำน หญิง 35 - 45 ไม่จ ำกัด 1  - บริษัท  เวลโกรว์กล๊ำส  จ ำกัด 0105527036459

ช่ำงซ่อมแม่พิมพ์ ชำย 20 - 35 ไม่จ ำกัด 1  - 36 ม.2 ถ.พิมพำวำส-แสนภูดำษ
ช่ำงเคร่ืองกล ชำย 20 - 35 ไม่จ ำกัด 1  - ต.พิมพำ  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ
พนักงำนขับรถโฟล์ลิฟ ชำย 20 - 35 ไม่จ ำกัด 5  - เบอร์โทรศัพท์  038-570107

ประเภทกิจกำร  ขวดแก้ว
75 เจ้ำหน้ำท่ีประกันชีวิต ช/ญ 23 - 40 ป.ตรี ข้ึนไป 5 10,000 ข้ึนไป บริษัท  เอไอเอ จ ำกัด  0100544007629

123/1 ต.บำงไผ่  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  061-8919456
ประเภทกิจกำร  ประกันชีวิต

76 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ชำย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 5  - บริษัท  สยำมโทเนะ จ ำกัด 
เคร่ืองจักรกล ช่ำงยนต์ 119 ม.2 ถ.สุวินทวงศ์ กม.16
(แมคคำนิค) ต.คลองนครเน่ีองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
ช่ำงเช่ือมไฟฟ้ำ ชำย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 3  - เบอร์โทรศัพท์  038-213076

ช่ำงเช่ือม ประเภทกิจกำร  งำนฐำนรำก, งำนเข็มเจำะ
ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2  - รับเหมำด้ำนก่อสร้ำง

ไฟฟ้ำก ำลัง/
ไฟฟ้ำรถยนต์

77 ช่ำงกลึง ชำย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1  - บริษัท  สยำมโทเนะ จ ำกัด 
ช่ำงกลึง/ช่ำงกลโรงงำน 119 ม.2 ถ.สุวินทวงศ์ กม.16

เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรสโตร์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 1  - ต.คลองนครเน่ีองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
สำขำท่ีเก่ียวข้อง เบอร์โทรศัพท์  038-213076

78 ช่ำงเช่ือม ชำย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  - บริษัท  อำซำฮี เทค (ไทยแลนด์)  จ ำกัด
พนักงำนคุมเคร่ืองจักร ชำย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  - 245547000866

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
7/2 ม.2 ต.ดอนทรำย  อ.บ้ำนโพธ์ิ
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-086467 ต่อ 103/104
ประเภทกิจกำร  ผลิตแม่พิมพ์โลหะ

79 พนักงำนขำย PC หญิง 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 1  - บริษัท เอส ดีไซน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 0105535158126

28/73 ต.หน้ำเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  064-6411916
ประเภทกิจกำร  ร้ำนเส้ือผ้ำ

80 เซลล์ประจ ำ ช/ญ 20 - 30 ม.3 ข้ึนไป 1  - บริษัท อ.เจริญยนต์ยูสตำร์ จ ำกัด 3720700779581

201/6 ถ.ฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง  ต.หน้ำเมือง
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  086-9991331
ประเภทกิจกำร  ขำยรถ

81 ช่ำงยนต์ ชำย 18 - 28 ปวช. 2 มี 3 กะ บริษัท  B-QuiK จ ำกัด 0105546081804
เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรลูกค้ำ หญิง 20 - 28 ปวส. 1 มี 3 กะ ประจ ำ สำขำโรบินสัน สำขำฉะเชิงเทรำ

ประจ ำ สำขำโฮมโปร  สำขำฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  085-6614594
ประเภทกิจกำร  ขำยยำงรถยนต์ น้ ำมันเคร่ือง
และอุปกรณ์รถยนต์

82 พนักงำนแคชเชียร์ ช/ญ 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2  - บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)
พนักงำนจัดเรียง ช/ญ 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2  - 107536000633

28/73 ต.หน้ำเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-518666 ต่อ 109
ประเภทกิจกำร  ห้ำงค้ำปลีก

83 ล่ำม (จีน) หญิง 23 - 35 ป.ตรี 1 20,000 - 30,000 บริษัท  เอ็ม แอล พี โซลำร์ เอเนอร์จ้ี โปรดักส์ จ ำกัด

ภำษำจีน 105548102876
88/1 ม.3 ต.เกำะขนุน  อ.พนมสำรคำม
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-345002
ประเภทกิจกำร  ผลิตแผงโซลำร์เซล

84 เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด ช/ญ 20 - 45 ป.ตรี 2  20,000 ข้ึนไป บริษัท พี.เจ.กรีนพำร์ค จ ำกัด 073555900582

แม่บ้ำน หญิง 18 - 45 ไม่จ ำกัด 2 12,000 33/88 กม.39  ต.บำงวัว  อ.บำงปะกง
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  092-2582338
ประเภทกิจกำร  พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

85 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 22 - 35 ม.3 ข้ึนไป 4  - บริษัท  เอ.ซี.พลำสติก จ ำกัด 0745560004611
สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
หัวหน้ำกะ หญิง 25 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1  - 36/9 ม.20 ต.ศำลำแดง  อ.บำงน้ ำเปร้ียว
เจ้ำหน้ำท่ีบัญชีจ่ำย หญิง 24 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรำ
เจ้ำหน้ำท่ีบัญชีรำยรับ หญิง 24 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-593700

ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก

86 พนักงำนขับรถเทรลเลอร์ ชำย 30 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  - บริษัท เคซีเกอร์เดอร์ จ ำกัด 0255558001052
ต.วังเย็น  อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  096-8583507
ประเภทกิจกำร  รับเหมำก่อสร้ำงผลิตภัณฑ์คอนกรีต

87 ช่ำงกลโรงงำน/ ชำย 23 - 35 ปวช. - ปวส. 10  - บริษัท  ทีปกรอินดัสทร่ีส์  จ ำกัด  0115541003147

ช่ำงเทคนิค 19/3 ม.8 ต.บ้ำนซ่อง  อ.พนมสำรคำม

จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์  038-552267

ประเภทกิจกำร  ผลิตกระป๋องทุกชนิด, ถังบรรจุอำหำร

88 Engineer ช/ญ 23 - 35 ป.ตรี 2  - บริษัท  ยูเน่ียนนิฟโก้ จ ำกัด

เคร่ืองกล/อุตสำฯ 99/11 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.38  ต.บำงสมัคร

ช่ำงเทคนิค ช/ญ 22 - 35 ปวส. 2  - อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ

เคร่ืองกล/อุตสำฯ เบอร์โทรศัพท์  038-842130-5 ต่อ 112

ประเภทกิจกำร  ช้ินส่วนพลำสติก แม่พิมพ์

89 พนักงำนตรวจสอบช้ินงำน ชำย ไม่ระบุ ป.ตรี 1 15,000 ข้ึนไป บริษัท  ลิกมันไลท์ต้ิง  จ ำกัด

อุตสำหกำร 17/2 ม.4 ต.หมอนทอง  อ.บำงน้ ำเปร้ียว

จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-581-676
ประเภทกิจกำร  ผลิตโคมไฟฟ้ำ ช้ินส่วนอุปกรณ์

ต่อเน่ืองครบวงจร
90 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ชำย 25 - 40 ป.ตรี ไฟฟ้ำ 1  - บริษัท  มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กชปอร์ต จ ำกัด

วิศวกรกำรผลิต ชำย 25 ข้ึนไป ป.ตรี ไฟฟ้ำ/เคร่ืองกล 2  - 105531027809
อุตสำหกำร 88 ม.12 ต.บำงปะกง  อ.บำงปะกง

R&D ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี เคมี/พลำสติก 1  - จ.ฉะเชิงเทรำ
พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย ไม่ระบุ ม.3 ข้ึนไป 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-532310
Production Supervisor ชำย 30 ข้ึนไป ป.ตรี เทคโนโลยีกำรพิมพ์ 1  - ประเภทกิจกำร  กำรผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก
(Print) อุตสำหกำร

91 พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 15 330 บริษัท เอ็มพีโอ เอเชีย จ ำกัด 0105537060841

39/2 ม.1 ต.แสนภูดำษ  อ.บ้ำนโพธ์ิ
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  083-5404364
ประเภทกิจกำร  ผลิต ดีวีดี ซีดี

92 พนักงำนเติมน้ ำมัน ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ำกัด 2  - บริษัท  ป๊ัมน้ ำมันบำงจำก สำขำบำงปะกง
สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
107536000269
187 ม.1 ต.บำงวัว  อ.บำงปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  081-5554269
ประเภทกิจกำร  ป๊ัมน้ ำมัน

93 พนักงำนประจ ำร้ำน ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 7 330 บริษัท  ซีพี ออลล์  จ ำกัด 0107542000011
สำขำ 7-11 บ้ำนต้นตำล (สุวินทวงศ์)
80/78 ม.8 ต.วังตะเคียน  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  091-0013587
ประเภทกิจกำร  ร้ำนสะดวกซ้ือ

94 พนักงำนขับรถบรรทุก ชำย 30 ข้ึนไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 1 17,000-19,000 บริษัท  ไร่ดอนฟลำวมิลล์  จ ำกัด
245558002725
280 ม.8 ต.เกำะขนุน  อ.พนมสำรคำม
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  081-9877661
ประเภทกิจกำร  ผลิตแป้งมันส ำปะหลัง

95 พนักงำนควบคุมบ ำบัด ชำย 22 - 30 ป.ตรี 1  - บริษัท  เอ็ม.แอล.ที.โซลำร์ เอ โปรดักส์ จ ำกัด
น้ ำเสีย ส่ิงแวดล้อมควำมปลอดภัย 105548102876

88/1 ม.9 ต.เกำะขนุน  อ.พนมสำรคำม
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-545002
ประเภทกิจกำร  ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

96 หัวหน้ำแผนกซ่อมบ ำรุง ชำย 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บริษัท  โตโยอ้ิงค์ (ประเทศไทย)  จ ำกัด
หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม ชำย 35 ข้ึนไป ป.ตรี / ไฟฟ้ำ 1  - 105531060253

นิคมอุตสำกรรมเวลโกรว์  ต.บำงวัว
อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-989099-105
ประเภทกิจกำร  ผลิตหมึกพิมพ์อุตสำหกรรม

97 แม่บ้ำน HR หญิง 18 ข้ึนไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 1  - บริษัท  คิทเช่นส์ ออฟดิโอเช่ียนส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟ ชำย 18 ข้ึนไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 1  - 855544000088
49/4 ม.12 ต.บำงปะกง  อ.บำงปะกง
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-533481
ประเภทกิจกำร  แปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
98 พนักงำนขับรถสิบล้อ ชำย 30 ข้ึนไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 2  - บริษัท  เพ่ิมภิญโญ จ ำกัด 0245556001705

78/2 ม.13 ต.บำงตีนเป็ด  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  086-3059305
ประเภทกิจกำร  ขนส่งด้วยรถบรรทุก
กำรขนย้ำยสินค้ำหนัก

99 พนักงำนขับรถ 6 ล้อ ชำย 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 5 330 บริษัท  ทรำนส์โลจิสติคส์ พันธมิตร จ ำกัด
พนักงำนขับรถ 10 ล้อ ชำย 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 5 330 105548115226

51 ม.3 ต.หนองจอก  อ.บำงปะกง
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-578561
ประเภทกิจกำร  กิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

100 พนักงำนขับรถ 6 ล้อ ชำย 20 - 45 ม.3 ข้ึนไป 2  - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วี เจ แอนด์ อำร์ ทรำนสปอร์ต
243544000529
79 ม.8 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  081-5628222
ประเภทกิจกำร  ขนส่งสินค้ำทำงบก

101 ครูสอบเปียโน ช/ญ 22 - 32 ไม่จ ำกัดวุฒิ 1  - บริษัท  พุฒธิดำ มิวสิค จ ำกัด
36 ม.1 ต.หนองตีนนก อ.บ้ำนโพธ์ิ
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  081-8246544
ประเภทกิจกำร  โรงเรียนสอนดนตรี

102 พนักงำนขับรถตู้/บัส ชำย 26 - 50 ป.6 ข้ึนไป 5  - บริษัท ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ จ ำกัด 0245536000134

ผู้ช่วยช่ำงซ่อมบ ำรุง ช/ญ 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3  - 105 ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  081-7825687
ประเภทกิจกำร  ขนส่งโดยสำรทำงบก

103 พนักงำนล้ำงขวด ช/ญ 20 - 60 ไม่จ ำกัดวุฒิ 5  - โรงขวดแปดร้ิว
พนักงำนเซ็คสต๊อก หญิง 20 ข้ึนไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 1  - ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว  จ.ฉะเชิงเทรำ
พนักงำนขับรถ ท.2 ชำย 30 ข้ึนไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 1  - เบอร์โทรศัพท์  082-4715171
พนักงำนยกของรำยวัน ชำย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 5  - ประเภทกิจกำร   กิจกำรล้ำงขวด

104 เจ้ำหน้ำท่ีบัญชีต้นทุน ช/ญ 23 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1  - บริษัท  โซรอน ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด

เจ้ำหน้ำท่ี QC ช/ญ 23 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 5  - 105560088659
เจ้ำหน้ำท่ี R&D ช/ญ 23 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 3  - 88 ม.13 ต.ศำลำแดง  อ.บำงน้ ำเปร้ียว
เจ้ำหน้ำท่ีคลังสินค้ำ ช/ญ 23 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรำ
ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 23 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 10  - เบอร์โทรศัพท์  097-2606698
ช่ำงควบคุมควำมเย็น ชำย 23 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 10  - ประเภทกิจกำร  ศูนย์ทดลองค้นคว้ำพืชผักเมือง

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 23 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 20  - หนำวประเภทเห็ด
พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 23 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  -
หัวหน้ำฝ่ำยผลิต ช/ญ 30 ข้ึนไป ป.ตรี / ทุกสำขำ 2  -

105 Warehouse Staff ชำย 21 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1  - บริษัท ซีซีแอล ลำเบิล (ไทย) จ ำกัด 0245546000498

69 ม.5 นิคมอุสำหกรรมเวลโกร์ 
ต.บำงสมัคร  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-571381-3 ต่อ 3805
ประเภทกิจกำร  ผลิตฉลำกสินค้ำและบรรจุ
ภัณฑ์ส ำหรับสินค้ำอุปโภคและบริโภคท่ีทันสมัย

106 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 331 บริษัท  BOSNY จ ำกัด
ถ.สุวินทวงศ์ กม.51 ต.ศำลำแดง
อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  086-3951505
ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สีสเปรย์และ
DIY ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  BOSNY

107 เลขำนุกำร ช/ญ 21 - 30 ป.ตรี 1 15,000-20,000 บริษัท  บี เค เค ยูไนเต็ด จ ำกัด 0105553074397

Graphic และตัดต่อ 8/8 ม. 12 ต.บำงปะกง  อ.บำงปะกง
VDO จ.ฉะเชิงเทรำ
เจ้ำหน้ำท่ีบุคคลและ เบอร์โทรศัพท์  033-054999 ต่อ 501
เงินเดือน ประเภทกิจกำร  โชว์รูมฟอร์ด ตัวแทนจ ำหน่ำย

เจ้ำหน้ำท่ี Control& รถยนต์ฟอร์ด
Admin
หัวหน้ำแผนกรับรถ
ศูนย์สีและตัวถัง
หัวหน้ำทีมขำย ช/ญ 25 - 35 ปวช. - ป.ตรี 1  -
เจ้ำหน้ำท่ีรับศูนย์บริกำร/

ศูนย์สีและตัวถัง
ท่ีปรึกษำกำรขำย ช/ญ 23 - 35 ปวช. - ป.ตรี 20 9,000-30,000

เจ้ำหน้ำท่ีอะไหล่ ช/ญ 23 - 35 ปวช. - ป.ตรี 1  -
ผู้เชียวชำญอะไหล่ภัณฑ์ หญิง 25 - 35 ปวช. - ป.ตรี 1  -
เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือและ
อำคำรสถำนท่ี

108 เจ้ำหน้ำท่ีขำย ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บริษัท  นิซเซอิ เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด
Senior Sale ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 1055526011495

33/39 ม.2 ถ.พิมพำวำส-แสนภูดำษ
ต.พิมพำ  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-522-000 ต่อ 129
ประเภทกิจกำร  ช้ินส่วนอิเล็คทรอนิคส์และยำนยนต์

ชำย 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000-20,000

12,000-20,000

ปวช. - ป.ตรี 2 15,000-25,000

ช/ญ 25 - 35 ปวช. - ป.ตรี 3 12,000-18,000

30 ข้ึนไปช/ญ

ช/ญ 21 - 30 ปวช. - ป.ตรี 2

1 18,000-30,000

ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 1 15,000-20,000

ช/ญ 27 ข้ึนไป ป.ตรี

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
109 หัวหน้ำแผนกพิมพ์กรำเวียร์ ช/ญ 30 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - บริษัท  ไทยอ๊อฟเซท จ ำกัด (KIM PAL GROUP)

นิคมอุตสำกรรมเวลโกรว์  ต.บำงปะกง
อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  02-6838401-6
ประเภทกิจกำร  กำรพิมพ์ด้วยระบบพิมพ์หิน

110 ผู้ช่วยผู้จัดกำร ชำย 30 - 40 ป.ตรี 1  - บริษัท  ธนำสำร เซ็นทรัล สตีล จ ำกัด
หัวหน้ำงำน ชำย 30 - 40 ป.ตรี 1  - ต.หนองจอก  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 30 - 40 ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์   081-0381981

ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ

เพ่ือใช้ในกำรก่อสร้ำง
111 พนักงำนฝ่ำยผลิต QC ช/ญ 22 - 35 ม.3 ข้ึนไป 20 330 บริษัท  ไทยทีเอ็นซี จ ำกัด 

105/3 กม.52 ม.3 ถ.บำงนำ-ตรำด
ต.ท่ำข้ำม  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-573715
ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

112 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 22 - 35 ม.3 ข้ึนไป 20 330 บริษัท  ไทยเยอรมัน มีท โปรดักส์  จ ำกัด
105533037836
74 ม.5 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์
ซอย 5 ต.บำงสมัคร  อ.บำงปะกง
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-570279 ต่อ 2105-6
ประเภทกิจกำร  ผลิตอำหำรแปรรูป

114 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 5 9,900 บริษัท  เรืองวำ สแตนดำร์ด อินดัสตร้ี จ ำกัด
พนักงำนลำกของเข้ำไลน์ ช/ญ 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 5 9,900 5/9-11-12 ม.7 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง

จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 038-538037
ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
พลำสติกบรรจุอำหำร

115 หัวหน้ำบัญชี GL หญิง 25 - 35 ปวส. ข้ึนไป 1 20,000 บริษัท  ทรัพย์ศิลำ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 
275555000357
ติดป๊ัมน้ ำมันพีที ต.เขำหินซ้อน อ.พนมสำรคำม
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  098-2865141
ประเภทกิจกำร  ผลิตจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง

116 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ข้ึนไป ไม่จ ำกัด 10 330 บริษัท มำยจักรยำน จ ำกัด 0245551001120
78/8 ม.5 ต.ท่ำข้ำม  อ.บำงปะกง
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-574135

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
ประเภทกิจกำร  ผลิตจักรยำน

117 พนักงำนขำย (PC) หญิง 18 - 30 ม.6 ข้ึนไป 1 10,500 บริษัท  เยอรมัน สปอร์ต จ ำกัด
ร้ำน PUMA สำขำโรบินสัน
910 ถ.ฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง
ต.หน้ำเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-564327
ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำและอุปกรณ์กีฬำ

118 ล่ำม (ภำษำจีน) ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัดวุฒิ 2  - บริษัท  รอยัล ชำร์ปแพนน่ิง จ ำกัด 
105558026901
279 ม.8 ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว
จ.ฉะเชิงเทรำ  เบอร์โทรศัพท์  033-599457
ประเภทกิจกำร  ผลิตเล่ือยวงเดือน

119 ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต ชำย 35 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - บริษัท  สมำร์ท ทีทีซี  จ ำกัด
ผู้จัดกำร QC ชำย 35 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป 1  - 302 ม.5 ต.บ้ำนซ่อง อ.พนมสำรคำม
ผู้จัดกำรห้องทดสอบ ชำย 35 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรำ
วิศวกรกระบวนกำรผลิต ชำย 22 - 35 ป.ตรี ข้ึนไป 5  - เบอร์โทรศัพท์  084-9703222

ประเภทกิจกำร  ผลิตตู้คอนเทนเนอร์
120 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 10 9,900 ข้ึนไป บริษัท  จ๊ัมเวย์ จ ำกัด 

1 ม.1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม. 36 ต.หอมศีล
อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-989646 ต่อ 210
ประเภทกิจกำร  ผลิตช้ินส่วนอิเล็คทรอนิกส์

121 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 5 330 ข้ึนไป บริษัท  จงกล โปรดักส์ จ ำกัด 0245554000281

38/156 ม.4 ต.ท่ำไข่  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  098-8188287
ประเภทกิจกำร  ผลิตขนมเยลล่ี

122 ช่ำงซ่อมจักรอุตสำหกรรม ชำย ไม่จ ำกัด ปวช. 2  - บริษัท  คอร์ติน่ำ สยำม สปอร์ต จ ำกัด
พ่อบ้ำน ชำย ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัดวุฒิ 1  - 245539000330
พนักงำนท ำอำหำร หญิง ไม่จ ำกัด ปวส. คหกรรมอำหำร 1  - 88 ม.2 ต.บ้ำนใหม่  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ
เจ้ำหน้ำท่ีงำนส่งออก หญิง 20 - 40 ปวส. ข้ึนไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-088266

ประเภทกิจกำร  ผลิตชุดกีฬำ
123 ช่ำงเช่ือม ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ำกัดวุฒิ 20 9,900 ข้ึนไป บริษัท  โซคอน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

ช่ำงประกอบ ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ำกัดวุฒิ 20 9,900 ข้ึนไป 105524019375
ผู้ช่วยช่ำงประกอบ ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ำกัดวุฒิ 20 9,900 ข้ึนไป 65 ม.4 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์   038-595308
ประเภทกิจกำร  แปรรูปเหล็ก

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
124 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 - 40 ป.6 ข้ึนไป 30  - บริษัท  พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย)  จ ำกัด

เจ้ำหน้ำท่ีปรับเซ็ท 105532035325
เคร่ืองฉีดพลำสติก 71/13,21 ม.5 ต.ท่ำข้ำม  อ.บำงปะกง
เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด จ.ฉะเชิงเทรำ  เบอร์โทรศัพท์  038-573053 
ต่ำงประเทศ ประเภทกิจกำร  ผลิตภัณฑ์พลำสติก

125 เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี หญิง 22 ข้ึนไป ป.ตรี (บัญชี) 1  - บริษัท  ยะมะโต เอสซูลอน (ประเทศไทย)
105534024959
111 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด  กม.36 
ต.บำงสมัคร  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-570462
ประเภทกิจกำร  ผลิตภัณฑ์พลำสติก

126 เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด ช/ญ 22 ข้ึนไป ปวช. - ป.ตรี 10  10,000 ข้ึนไป บริษัท  ยูอำร์ แพ็คเกจจ้ิง อินดัสตร้ี จ ำกัด
พนักงำนคุมเคร่ืองจักร ชำย 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 5 330 105548009396
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 10 330 9/3 ม.13 ถ.สุวินทวงศ์  ต.ศำลำแดง

อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  062-5324484
ประเภทกิจกำร  ผลิตโฟมกันกระแทก
ตำข่ำยห่อผลไม้

127 วิศวกรเขียนโปรแกรม ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - บริษัท ซันร้อยแปด จ ำกัด 0105518007298
34/1-5-6 ม.20 ต.ศำลำแดง  อ.บำงน้ ำเปร้ียว
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  081-1703690
ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนเคร่ืองอัตโนมัติ

128 พนักงำนขับรถบรรทุก ชำย 22 - 45 ม.3 ข้ึนไป 1  - บริษัท  ซำนีอะ  (ประเทศไทย)  จ ำกัด
105554151581
1/29 ม.5 ต.ท่ำอ้ำน  อ.บำงปะกง
จ.ฉะเชิงเทรำ   เบอร์โทรศัพท์  038-577307
ประเภทกิจกำร  ผลิตช้ินส่วนโลหะรถยนต์

129 ผู้ช่วยช่ำงเทคนิค ชำย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจ.ดี.เอ็น แพร่ 2559 ฉะเชิงเทรำ

543559000373
88/12 ม.5 บ้ำนคลองโรงเล่ือย  ต.วังเย็น
อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  064-5424147
ประเภทกิจกำร  ติดต้ังอินเตอร์เน็ต True

130 พนักงำนประจ ำร้ำน ช/ญ 18 - 30 ม.3 ข้ึนไป 1  - ร้ำนแดร่ีคว่ีน  0107536000919
สำขำ จุดพักรถมอเตอร์เวย์
ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 7
ต.เขำดิน  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ

 -หญิง

20 ข้ึนไป

20 - 35

ปวช. - ปวส.

ป.ตรี

2

1

ชำย  -
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
เบอร์โทรศัพท์  061-3659324
ประเภทกิจกำร  ขำยไอศรีม

131 เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือใน ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 2  - บริษัท ไดอิชิแพคเกจจ้ิง จ ำกัด 0105535024561

ประเทศ/ต่ำงประเทศ 139 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36
เจ้ำหน้ำท่ี QA ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - ต.บำงสมัคร  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์  038-545888-6
ประเภทกิจกำร  ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก

132 ช่ำงเช่ือม/ประกอบ/ก่อสร้ำง ชำย 20 ข้ึนไป ปวส. ช่ำงเช่ือม 3 10,000-15,000 บริษัท  ซีส์เทรด  จ ำกัด  0105546129351
โฟร์แมน ชำย 30 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1 10,000-15,000 83/2 ม.16 ต.บำงปะกง  อ.บำงปะกง
เจ้ำหน้ำท่ี QC ช/ญ 35 ข้ึนไป ปวส. 1 10,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรำ  

เบอร์โทรศัพท์  091-8855895
ประเภทกิจกำร ผลิตจ ำหน่ำย

133 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร หญิง 21 - 35 ปวช.  บัญชี 1 9,900 บริษัท  เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม  จ ำกัด
เกรดดฉล่ีย 2.50 ข้ึนไป 105516006448

60/3-6 ต.หน้ำเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  037-452068
ประเภทกิจกำร  ร้ำนขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆ

134 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรบัญชี ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี บัญชี 1 10,000 ข้ึนไป บริษัท  โอริกซ์ สแตนเลส (ประเทศไทย) จ ำกัด
115556007445
92/8 ม.1 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-571960 ต่อ 101

135 หัวหน้ำไลน์ผลิต ชำย 35 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 ข้ึนไป บริษัท  วินเบสท์ อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด
Sale เคร่ืองมือเพทย์ ช/ญ 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 ข้ึนไป 105533133011
QA Engineer ช/ญ 30 ข้ึนไป ป.ตรี 1 15,000 ข้ึนไป 87 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บำงปะกง

จ.ฉะเชิงเทรำ  
เบอร์โทรศัพท์  038-570083-5
ประเภทกิจกำร  ผลิตภัณฑ์พลำสติก

136 ผู้ช่วยผู้จัดกำร ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวส. 1 10,000 ข้ึนไป บริษัท  ป๊ัม ปตท.บ้ำนใหม่-บำงขวัญ
พนักงำนหน้ำลำน ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 8 330 ถ.บำงน้ ำเปร้ียว-ฉะเชิงเทรำ
แคชเชียร์ ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 3 330 ต.บำงขวัญ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ
แม่บ้ำน ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 4 330 เบอร์โทรศัพท์  098-8617786

ประเภทกิจกำร  ป๊ัมน้ ำมัน
137 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรบัญชี ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี บัญชี 1 10,000-14,000 บริษัท เอกำ โกลบอล จ ำกัด 105546153775

47 ม.5 ต.ท่ำข้ำม อ.บำงปะกง
จ.ฉะเชิงเทรำ  
เบอร์โทรศัพท์  038-574187
ประเภทกิจกำร  ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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138 Sales Representation หญิง 25 - 30 ปวส. - ป.ตรี 1  - บริษัท  มีเชำว์ออโต้พำร์ท จ ำกัด 245554002003

กำรตลำด หรือสำขำ 47/5 ม.14 ต.บำงวัว  อ.บำงปะกง
ท่ีเก่ียวข้อง จ.ฉะเชิงเทรำ  

เบอร์โทรศัพท์  038-538544
ประเภทกิจกำร  กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์งำนวิศวกรรมโยธำ

139 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 23 - 38 ม.3 ข้ึนไป 30  - บริษัท  ดีเอสจี แอดวำนซ์ แมททีเรียล  
ช่ำง CNC ชำย 25 - 30 ปวช. - ปวส. 1  - (ประเทศไทย)  จ ำกัด 0245561004164

1/41 ม.5 ต.ท่ำสะอ้ำน  .อบำงปะกง
จ.ฉะเชิงเทรำ  
เบอร์โทรศัพท์  097-1836378
ประเภทกิจกำร  น ำเข้ำ-ส่งออกแปรรูปและ
จ ำหน่ำยกระจกและอุปกรณ์แก้ว

140 แม่บ้ำน หญิง 18 - 45 ไม่จ ำกัดวุฒิ 4  - โรงพยำบำลรวมแพทย์ (แพทย์ฉะเชิงเทรำ)
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน หญิง 18 - 35 ปวส. 1  - 88/122-123 ม.13 ถ.ฉะเชิงเทรำ-พนมสำรคำม

ต.บำงขวัญ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรำ
ต.บำงตีนเป็ด  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  099-0948080
ประเภทกิจกำร  โรงพยำบำล

141 วิศวกร-แบบวิศวกรรม บริษัท  บันได นัมโกะ (ประเทศไทย)  จ ำกัด
กำรผลิต 105530034798
โฟร์แมน ช 25 - 35 ปวส. ข้ึนไป 1  - 178-179,179/1 ม.10   ต.บำงวัว
เจ้ำหน้ำท่ีแม่พิมพ์ ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี ข้ึนไป 1  - อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ
ช่ำง DEM/ เบอร์โทรศัพท์  038-532322
Milling CEDM/ ประเภทกิจกำร  ผลิตของเด็กเล่นพลำสติก
Milling Technician

142 เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือต่ำงประเทศ ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บริษัท  โรยัล อิเลคทรอนิค แฟคโทร่ี (ไทยแลนด์)  จ ำกัด

(ภำษำจีนกลำง) ภำษำจีนกลำง 105531097891
20/1-2 ม.2 ต.คลองนำ อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-822404-8 ต่อ 107,313
ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อิเล็คฯ

143 เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือใน ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 2  - บริษัท  ไดอิชิแพคเกจจ้ิง  จ ำกัด 105535024561

ประเทศและต่ำงประเทศ 139 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 
หัวหน้ำแผนก QA ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 1  - นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์  ต.บำงสมัคร

เคมี/โพลิเมอร์ อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ

1  -

1  -

ชำย 25 - 35 ป.ตรี

ช/ญ ปวช. 25 - 35

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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เบอร์โทรศัพท์  038-545888-9 
ประเภทกิจกำร  ผลิตส่ิงพิมพ์ประเภท
บรรจุภัณฑ์และให้บริกำรบรรจุภัณฑ์

144 วิศวกรไฟฟ้ำ/ ชำย 23 - 35 ป.ตรี 2  - บริษัท  จรุงไทยไวร์แอนด์เคบ้ิล  จ ำกัด (มหำชน) 107537000599

วิศวกรอุตสำหกำร ไฟฟ้ำ/อุตสำหกำร 35/1 ม.22 ถ.สุวินทวงศ์  ต.ศำลำแดง
อ.บำงน้ ำเปร้ียว  จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  038-5934019
ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำ สำยเคบ้ิล

145 พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 5 330 บริษัท  ไฮคิวผลิตภัณฑ์อำหำร จ ำกัด 115529000842

8/1 ม.11 ต.คลองเปรง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 038-593530
ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรส ำเร็จรูป

146 ช่ำงอลูมิเนียม หญิง 18 - 35 ไม่จ ำกัดวุฒิ 4 340 บริษัท  ที อี จี อลูมินัม  จ ำกัด 0735558003450

พนักงำนขับรถขนส่ง ชำย 18 - 35 ไม่จ ำกัดวุฒิ 1 330 99/9 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์  097-2157926
ประเภทกิจกำร  ออกแบบและผลิตอุปกรณ์
กระจกและอลูมิเนียม

147 หัวหน้ำฝ่ำยขำย ช/ญ 28 ข้ึนไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 1  - บริษัท  ซันโย ทริปเป้ิลเอ จ ำกัด 0105555111222

ช่ำงซ่อมบ ำรุง ชำย 22 - 35 ไม่จ ำกัดวุฒิ 1  - 1/1 ม.2 ต.เขำหินซ้อน อ.พนมสำรคำม
พนักงำนกำรตลำด ชำย 22 ข้ึนไป ป.ตรี กำรตลำด 1  - จ.ฉะเชิงเทรำ
ผู้ช่วย Fleet Operator ช/ญ 22 - 28 ปวส. - ป.ตรี 2  - เบอร์โทรศัพท์  061-4160353

ประเภทกิจกำร  เกษตรครบวงจร ธุรกิจต้นกระดำษ

148 ช่ำงแบบเคร่ืองกล/ก่อสร้ำง ชำย 25 - 35 ปวส. ข้ึนไป 5  - บริษัท  เอส วี เอ เอ็นจิเนียร่ิง  จ ำกัด 0105543033311

วิศวกรไฟฟ้ำ ชำย 25 - 35 ป.ตรี 5  - 54 ม.2 ต.ดอนทรำย อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ
วิศวกรเคร่ืองกล ชำย 25 - 35 ป.ตรี 5  - เบอร์โทรศัพท์ 087-6002746
วิศวกรโยธำ ชำย 25 - 35 ป.ตรี 5  - ประเภทกิจกำร  ติดต้ังโครงสร้ำงกลุ่มยำนยนต์

150 วิศวควบคุมกำรผลิตและติดต้ัง ชำย 26 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - บริษัท  เมคคำนิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส 
วิศวกรเขียนโปรแกรม ป.ตรี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด   0105548148531
PLC วิศวกรรม 5/1 ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.หอมศีล  อ.บำงปะกง

จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท์   086-3401812
ประเภทกิจกำร  ผลิตติดต้ังเคร่ืองจักร
อุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม

151 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20 - 35 ปวส. ข้ึนไป 5  - บริษัท  ที.ที.เค ฟีตมิลล์ จ ำกัด  0245531000128

ช่ำงเช่ือม ชำย 20 - 35 ปวส. เช่ือม/ไฟฟ้ำ 2  - 33/1 ม. 4 ต.บำงตีนเป็ด  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
พนักงำนบัญชี หญิง 20 - 35 ปวส. บัญชี 1  - เบอร์โทรศัพท์   038-086027

ชำย 2  -27 ข้ึนไป
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พนักงำนขำยอำหำรสัตว์ ชำย 20 - 35 ป.ตรี 1  - ประเภทกิจกำร  ผลิตอำหำรสัตว์น้ ำและสัตว์บก

152 ช่ำงเช่ือม/ช่ำงประกอบ/ ปวส. บริษัท  ซีส์ เทรด จ ำกัด 0105546129351
ก่อสร้ำง ช่ำงเช่ือม 83/2 ม.16 ต.บำงปะกง  อ.บำงปะกง
โฟร์แมน ชำย 30 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 10,000-15,000 จ.ฉะเชิงเทรำ
เจ้ำหน้ำท่ี QC ช/ญ 35 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 10,000 ข้ึนไป เบอร์โทรศัพท์  091-8855895

ประเภทกิจกำร  ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปเคล่ือนท่ี
ทุกรูปแบบ

153 เจ้ำหน้ำท่ีเอกสำรส่งออก ช/ญ 23 - 30 ป.ตรี ข้ึนไป 1  - บริษัท  ไทยลีกำรเกษตร จ ำกัด 0105539128876

พนักงำนควบคุมเคร่ืองจักรกำรผลิต ช/ญ 18 - 35 ปวช. - ป.ตรี 1  - 1/9 ม.1 ต.พิมพำ  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
หัวหน้ำแผนกควบคุมสัตว์พำหะ ชำย 20 - 35 ปวช. - ป.ตรี 3 10,000-20,000 เบอร์โทรศัพท์  038-522409-10
ช่ำงยนต์และซ่อมบ ำรุง ชำย 25 - 35 ปวช. ข้ึนไป 1  - ประเภทกิจกำร  โรงสีข้ำว
พนักงำนซ่อมบ ำรุง ชำย 22 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1  -
ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 2  -
เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ช/ญ 23 - 30 ป.ตรี 1  -
พนักงำนคลังสินค้ำ/จัดส่ง ชำย 23 - 30 ม.6 ข้ึนไป 1 10,000-12,000

เจ้ำหน้ำท่ีประกันคุณภำพ ช/ญ 23 - 35 ป.ตรี 1  -
154 ช่ำงเทคนิคไฟฟ้ำ/ ปวช. - ป.ตรี บริษัท  ซีพี รีเทลลิงค์ จ ำกัด 0105538139521

อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ำ ซ.ประชำสรรค์  ต.หน้ำเมือง  อ.เมือง
พนักงำนร้ำนกำแฟ ช/ญ 18 - 30 ม.3 ข้ึนไป 5 13,000-16,000 จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์  090-9904701
ประเภทกิจกำร  อุปกรณ์เคร่ืองใช้ชุปเปอร์มำเก็ต

1291

3 10,000-15,000

ชำย 18 - 35 2 13,000-20,000

ชำย 20 ข้ึนไป
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