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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
1 พนักงาน CNC ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 12,000 ข้ึนไป บจก. ที กรุงไทย อุตสาหกรรม

พนักงาน Fitting ชาย 22 ข้ึนไป ปวช. 1 12,000 ข้ึนไป 28/4 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
หัวหน้าการตลาด หญิง 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทร. 038-593334-41
เจ้าหน้าท่ีวางแผน ช/ญ 22 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1 12,000 ข้ึนไป ประเภทกิจการ    การผลิตอิเล็คทรอนิกส์
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 40 ม.3 ข้ึนไป 30 330 บาท สวัสดิการ  ค่ากะ, ข้าวฟรี, โบนัส, รถรับ-ส่ง และอ่ืนๆ

2 Engineer ชาย 23 ข้ึนไป ป.ตรี 6  - บจก.เอปสัน พรีซิช่ัน (ไทยแลนด์)
Production Control ชาย 23 ข้ึนไป ปวส. 3  - 239-239/1 ม.7 ต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว
General Affairs Staff ชาย 23 ข้ึนไป ปวส. 2  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทร. 038-579630
Technician ชาย 23 ข้ึนไป ปวส. 7  - ประเภทกิจการ    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Account ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - สวัสดิการ     ตามกฏหมายแรงงาน

3 เจ้าหน้าท่ีธุรการ/ขาย ช/ญ 20 - 35 ป.ตรี 1  - บจก.ยูซีซี อุตสาหกรรม
เจ้าหน้าท่ีสโตร์ ชาย 20 - 35 ม.6 - ปวส. 1  - 24/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
พนักงานกลึง ชาย 20 - 40 ม.3 - ปวส. 5  - จ.ฉะเชิงเทรา 
พนักงานควบคุมคุณภาพ ชาย 20 - 40 ม.6 - ปวส. 2  - เบอร์โทร. 062-7805995
พนักงานเทน้ าเหล็ก ชาย 20 - 40 ไม่จ ากัด 2  - ประเภทกิจการ  หลอดหล่อหรีด
พนักงานเตรียมวัตถุดิบ ช/ญ 20 - 30 ไม่จ ากัด 2  - สวัสดิการ  -   ตามกฏหมายแรงงาน

4 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี หญิง 35 ข้ึนไป ป.ตรี - ป.โท 1  - บจก.ทีมพลาส เคมีคอล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ช/ญ 35 ข้ึนไป ป.ตรี - ป.โท 1  - 3/3 ม.1 ต.พิมพา  อ.บางปะกง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ชาย 35 ข้ึนไป ป.ตรี - ป.โท 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  
เจ้าหน้าท่ีเงินเดือน ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบอร์โทร. 038-570400 ต่อ 172
Sales Executive ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 2 15,000-30,000 ประเภทกิจการ   ผลิตเม็ดพลาสติก
เจ้าหน้าท่ีการตลาด หญิง 23 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - สวัสดิการ  ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม, ค่าอาหาร
พนักงาน จป.วิชาชีพ ชาย 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - เบ้ียขยัน, โบนัส  และอ่ืนๆ
R&D ENGINEER ชาย 20 ข้ึนไป ป.ตรี - ป.โท 1  -
ช่างเทคนิค ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2 12,500-13,500

ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2 13,500-15,000

พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ ชาย 23 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 4  -
5 ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 - 37 ปวส. 2 12,000 ข้ึนไป บจก.ดีเอสจี แอดวานซ์ แมทเทอร์นอล (ไทยแลนด์) 

ช่างเช่ือม ชาย 18 - 35 ปวช. - ปวส. 2 12,000 ข้ึนไป 1/41 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน  อ.บางปะกง
วิศวกรเคร่ืองจักร ช/ญ 18 - 35 ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีขาย ช/ญ 18 - 35 ป.ตรี 1  - เบอร์โทร   033-590290
เจ้าหน้าท่ี BOI ช/ญ 18 - 35 ป.ตรี 1  - ประเภทกิจการ  แปรรูปส่งออกกระจก

สวัสดิการ   ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, เบ้ียขยัน,
โบนัส, ค่าอายุงาน  และอ่ืนๆ

6 เจ้าหน้าท่ีช่ังวัตถุดิบ ชาย 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 6  - บจก.ยูนิชัน 
เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5  - 39 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ชาย 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 5  - จ.ฉะเชิงเทรา   เบอร์โทรศัพท์ 080-4409364
เจ้าหน้าท่ีหน่วยผลิต หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 3  - ประเภทกิจการ  จ าหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน

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 นักวิทยาศาสตร์ ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 5  - บจก.ยูนิชัน 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยวิเคราะห์ยา หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 10  - 39 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา   เบอร์โทรศัพท์ 080-4409364
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน
สวัสดิการ  ข้าวฟรี, ค่าอาหาร, เบ้ียขยัน,
โบนัส, รถรับ-ส่ง และอ่ืนๆ

8 Machine Operator B ชาย 22 ข้ึนไป ม.3 2  - บจก.เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง
ช่างประกอบ/fitter A ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 2  - 10/4 ม.10  ต.บางขวัญ  อ.เมือง
ช่างประกอบ/fitter B ชาย 18 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 2  - จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้ช่วยวิศวกร/ ชาย 23 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 1  - เบอร์โทร  081-3591951
Assistant Engineer ประเภทกิจการ  โครงสร้างเหล็ก
ช่างซ่อมบ ารุง (รายเดือน) ชาย 24 ข้ึนไป ปวส. ไฟฟ้า 2  -

9 แม่บ้าน หญิง 40 - 60 ป.6 ข้ึนไป 1  - บจก.เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ้าท์เลท
พนักงานขาย หญิง 21 - 35 ม.6 ข้ึนไป 2  - 3/33 ม.1  ต.ลาดขวาง  อ.บ้านโพธ์ิ
หัวหน้าทีมขาย หญิง 21 - 35 ม.6 ข้ึนไป 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  086-3410392/063-9576519

สวัสดิการ  ประกันสังคม, ประกันชีวิต, เบ้ียขยัน
10 ผู้จัดการส่วนหน้า (แคชเชียร์) ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 25,000 ข้ึนไป บจม.สยามแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการแผนกปลา ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 25,000 ข้ึนไป 21/4 ม.5 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าท่ีแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18,000 ข้ึนไป เบอร์โทรศัพท์  081-6418262
หัวหน้าแผนกแช่แข็ง ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18,000 ข้ึนไป ประเภทกิจการ  ค้าส่ง
พนักงานฝ่ายอาหารสด ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 11,000 ข้ึนไป สวัสดิการ  โบนัส, เบ้ียเล้ียง, เงินโบนัสพิเศษจาก
พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 ข้ึนไป ยอดขายรายเดือน, เงินท างานค่ากะ,และอ่ืนๆ

11 พนักงาน QA หญิง 25 - 40 ปวส - ป.ตรี 1  - บจก.โฮซิเวลล์  เทคโนโลยี
แม่ครัว หญิง 18 - 50 ปวส. - ป.ตรี 1  - 79 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
แม่บ้าน หญิง 18 - 45 ปวส. - ป.ตรี 1 325 บาท จ.ฉะเชิงเทรา  
เจ้าหน้าท่ีสโตร์ ชาย 18 - 45 ปวส. - ป.ตรี 1 11,000 เบอร์โทรศัพท์  038-570070-3

ประเภทกิจการ  ผลิตสายไฟ
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, อาหารกลางวัน,
รถรับ-ส่ง (แปดร้ิว-บางน้ าเปร้ียว-บางคล้า-หัวไทร

12 พนักงานบัญชี/สโตร์ หญิง 20 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 2 12,000 - 15,000 บจก.สุขสมบูรณ์การไฟฟ้า
11/11 ม.8 ต.บางไผ่  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  098-2716338
ประเภทกิจการ  ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
สวัสดิการ   ประกันสังคม

13 เจ้าหน้ท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 25 ข้ึนไป ปวช. - ป.ตรี 1 12000 ข้ึนไป บจก.มาย เมกาพาร์ท
เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ชาย 18 - 25 ป.6 ข้ึนไป 3 325 บาท 58/3 ม.3 ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์โทร 091-4048875
ประเภทกิจการ  ขายปลีก-ขายส่งอะไหล่มอเตอร์ไซต์

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
14 ผู้จัดการทอลองงาน ช/ญ 28 ข้ึนไป ป.ตรี 3 20,000 บจก.เมืองไทยประกันชีวิต

ท่ีปรึกษาทางด้านการเงิน ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 - ปวส. 3 15,000 86/4-5 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  087-6163342
ประเภทกิจการ  ประกันชิวิต

15 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 21 - 30 ม.6 ข้ึนไป 35 346 บาท/วัน บจก.เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม ช/ญ 25 - 30 ป.ตรี (ทรัพย์การมนุษย์) 1  - 172/1 ม.12 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
วิศวกร ช/ญ 21 - 30 ป.ตรี (วิศวกรรมศาสตร์) 3  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-531988-92
ล่ามภาษาญ่ีปุ่น ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี (ภาษาญ่ีปุ่น) 1  - ประเภทกิจการ  ช้ินส่วนยานยนต์

16 วิศวกร ชาย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 3  - บจก.สหวิริยาเพลทมิล
ช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 3  - 160 ม.14 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10  - จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-090832-35 ต่อ 155
ประเภทกิจการ  ผลิตเหล็กแผ่น
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ค่ากะ,โอที, รถรับ-ส่ง
ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม  และอ่ืนๆ

17 หัวหน้าฝ่าย QC ช/ญ 30 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1 12,000 ข้ึนไป บจก.เอเชียฟิชเชอร่ี อินดัสตรี
หัวหน้าฝ่ายผลิต ชาย 30 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1 12,000 ข้ึนไป 182 ม.12 ต.บางวัว  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างเทคนิค/ฝ่ายผลิต ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 10 11,000 ข้ึนไป เบอร์โทรศัพท์  084-2729702
แม่บ้าน หญิง 40 ข้ึนไป ป.4 ข้ึนไป 1  - ประเภทกิจการ  ผลิตเส้นใย

สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
18 โปรแกรมเมอร์ IT ช/ญ 22 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1  - บจก.วินเวิร์ช

พนักงานขับรถ ชาย 22 - 40 ป.6 ข้ึนไป 2 400 บาท 75/11 ม.6 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
พนักงานประกอบอลูมิเนียม ชาย 22 - 40 ป.6 ข้ึนไป 5 350 บาท จ.ฉะเชิงเทรา  
พนักงานติดต้ังอลูมิเนียม ชาย 22 - 40 ป.6 ข้ึนไป 5 370 บาท เบอร์โทรศัพท์  065-5210112

ประเภทกิจการ  ประกอบและติดต้ังอลูมิเนียม
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

19 พนักงาน QC Inspeetor ช/ญ 22 - 30 ป.ตรี 2 16,000 - 18,000 บจก.อีเอสอี อินดัสตร้ีส์ (ไทย)
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2 11,000 บาท 36 ม.4 ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานคลังสินค้า ชาย 20 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2 11,000 บาท เบอร์โทรศัพท์  038-595987

ประเภทกิจการ  เคมีภัณฑ์
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

20 วิศวกร ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 5  - บจก.ซันร้อยแปด
ช่างเทคนิค ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 5  - 34/5 ม.20 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว
IT Support ช/ญ 22 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2  - จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้ช่วยช่าง ชาย 22 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 30  - เบอร์โทรศัพท์  081-1703690
Aamin R&D หญิง 22 ข้ึนไป ป.ตรี 5  - ประเภทกิจการ   ตู้ Vending Mqohine
Programmor ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 5  - สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
21 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1 13,000 บจก.ศรีนาชา

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 20 325 บาท 375/36  ม.2  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  064-2591429
ประเภทกิจการ   การให้บริการต่างๆ
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

22 พยาบาลวิชาชีพ ช/ญ 25 - 50 ป.ตรี 2  - บจก.โสธรเวชกิจ
ผู้ช่วยพยาบาล PN หญิง 22 ข้ึนไป ผู้ช่วยพยาบาล 2  - 29  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เภสัชกร ช/ญ 24 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-812702-19
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ตรวจสุขภาพ หญิง 23 - 30 ปวส. ข้ึนไป 1  - ประเภทกิจการ   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือคนไข้ NA หญิง 20 ข้ึนไป NA 2  - สวัสดิการ  โบนัส, ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล,

ค่ารักษาพยาบาลส าหรับพนักงาน, และอ่ืนๆ
23 Production Supervisor ชาย 25 - 35 ป.ตรี ข้ึนไป 2  - บจก.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

ช่างเทคนิค QC ชาย 20 - 35 ปวส. ข้ึนไป 1  - 1 ม.2 ต.หนองจอก  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างเทคนิคซ่อมบ ารุง ชาย 20 - 35 ปวส. ข้ึนไป 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-577888
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 35 ม.3 - ปวส. 50  - ประเภทกิจการ  การผลิตช้ินส่วนยานยนต์

สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
24 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10  - บจก.มณีมงคล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  - 88 ม.12 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ชาย 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  038-532-666
วิศวกรการผลิต ชาย 25 ข้ึนไป ป.ตรี 3  - ประเภทกิจการ   ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ช่างเทคนิค ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 2  - สวัสดิการ  -  เบ้ียขยัน, ค่าอาหารโอที, ค่ากะ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
25 พนักงานขับรถส่งสินค้า ชาย 25 - 40 ไม่จ ากัดวุฒิ 4  - บจก.ศรีสยามกลการ

พนักงานตรวจรับ/ส่งสินค้าภายใน ชาย 18 - 27 ม.3 ข้ึนไป 2  - 16-18 ม.13 ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง
พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 - 27 ม.3 ข้ึนไป 2  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  092-2245175
พนักงานแม่บ้าน หญิง 25 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 2  - ประเภทกิจการ  จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์

สวัสดิการ  ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม, เบ้ียขยัน,
ข้าวสวย, โบนัส, งานเล้ียงสังสรรค์ประจ าปี

26 เจ้าหน้าท่ีบัญชี ช/ญ 23 - 45 ป.ตรี (บัญชี) 2 16,000 ข้ึนไป บจก. 304 ไอพี3
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม ชาย 23 - 45 ป.ตรี (เกษตร) 1 15,000 ข้ึนไป 903 ม.2 ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 21 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 10 325 บาท จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทรศัพท์  033-054054
พนักงานขับรถพ่วง ชาย 23 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 4 10,000 ข้ึนไป ประเภทกิจการ  อุตสาหกรรมการเกษตร
เจ้าหน้าท่ีบริการน้ ามัน ช/ญ 18 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 7 325 บาท สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

27 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 22 - 30 ม.3 ข้ึนไป 1  - บจก.อะคิตะ เอฟบี (ประเทศไทย)
8/2 ม.3 ต.หนองจอก  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา   เบอร์โทรศัพท์  061-2496591
ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
28 ผู้ช่วยช่างประกอบ ช/ญ 20 - 40 ไม่ระบุ 50 325 บาท บจก.โซคอน เอ็นจิเนียร่ิง

65 ม.4 ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-595495
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
สวัสดิการ  ชุดฟอร์ม, ค่าอาหาร, โบนัส

29 เจ้าหน้าท่ีพัฒนาระบบงาน IE ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1 - บจม.นิวพลัสนิตต้ิง  
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือต่างประเทศ ช/ญ 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - 34 ม.20 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว
เจ้าหน้าท่ีออกแบบ หญิง 23 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์  038-593129
ประเภทกิจการ  ส่ิงทอ เส้ือผ้าสตรี
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, ชุดฟอร์ม, ค่ารถ, ค่ากะ
ประกันสังคม, โบนัส  และอ่ืนๆ

30 ช่างกลโรงงาน ชาย 18 - 35 ปวส. ข้ึนไป 1 10,000-12,000 บจก.ยูเค ฟีดมิลล์ 
ช่างไฟฟ้า ชาย 18 - 35 ปวส. ข้ึนไป 1 10,000-12,000 33/1 ม.4 ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-086027
ประเภทกิจการ  ผลิตอาหารสัตว์น้ า
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

31 เจ้าหน้าท่ี QA ช/ญ 25 - 37 ป.ตรี 2 13,000-15,000 บจก.นิโตโม 
พนักงานขับรถ 6 ล้อ ชาย 25 - 37 ป.6 ข้ึนไป 1 10,000-13,000 77/7 ม.3 ต.บางกรูด   อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-588570/086-8181433
ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
สวัสดิการ  ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, ค่าเข้ากะ,
เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, ประกันสังคม

32 ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร ชาย 25 ข้ึนไป ปวช. 2 12,000 ข้ึนไป บจก.สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ
พนักงานบริการกอล์ฟ ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 2 10,000 ข้ึนไป 150,150/2 ม.3 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
พนักงานเสิร์ฟ-บาร์น้ า ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 4 10,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานคนสวน ช/ญ 20 ข้ึนไป ไม่ระบุ 10 350 บาท เบอร์โทรศัพท์  038-573275-8

ประเภทกิจการ   สนามกอล์ฟ
สวัสดิการ    ตามกฏหมายแรงงาน

33 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 20 325 บาท บจก.ไอวา แพคจ้ิง อินดัสตร้ี
11/1 ต.หัวส าโรง  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-575458-60
ประเภทกิจการ  ผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์
สวัสดิการ   ตามกฏหมายแรงงาน

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
34 พนักงานเขียนแบบ ชาย 18 - 35 ม.6 8 390 บาท บจก.ซีเอชโอโต อินดัสตร่ี

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 35 ม.6 8 390 บาท 99 ม.1 ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างซ่อมบ ารุงรักษา ชาย 18 - 35 ปวส. 1 เร่ิมต้น 420 บาท เบอร์โทรศัพท์  038-852641-50
พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 22 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2 เร่ิมต้น 380 บาท ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
วิศวกร ชาย 22 - 35 ป.ตรี 1  - สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

35 ผู้จัดการแผนกขายค้าปลีก ช/ญ 27 - 35 ป.ตรี 5  - บจก.  ดูโฮม จ ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการโซนคลังสินค้า ช/ญ 30 - 37 ป.ตรี 1  - 88/8  ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
พนักงานขาย PC ช/ญ 21 ข้ึนไป ม.6 50  - จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 21 ข้ึนไป ม.6 4 10000 บาท เบอร์โทรศัพท์  038-579588
พนักงานรักษาความปลอดภัย ช/ญ 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 4 10000 บาท ประเภทกิจการ  ค้าส่งและปลีกวัสดุก่อสร้าง
รถร่วมบริการ   4 ล้อ ชาย 25 - 35 ม.3 ข้ึนไป 6 N/A สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

6 ล้อ
10 ล้อ

พนักงานตรวจเช็คคลังสินค้า ชาย 25 - 35 ป.ตรี 2 14000 บาท

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ชาย 21 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2 10400 บาท

36 พนักงานเย็บจักร ช/ญ 18 - 40 ป.6 ข้ึนไป 10 325 บาท บจก.ไอเอ็มจี  (ไทยแลนด์)
81/3  ม.3 ต.เทพราช  อ.บ้านโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-595666-7
ประเภทกิจการ  ผลิตจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, โบนัส, ชุดฟอร์ม,
รถรับ-ส่ง  (บางวัว, เทพราช,เกาะไร่,แสนภูดาษ)

37 ช่างไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์ ชาย 18 - 35 ปวส. ข้ึนไป 4  - บจก.โคคาฟู้ดส์ อินเตอร์เนช่ันแนล
เจ้าหน้าท่ี QA Lab หญิง 25 - 35 ป.ตรี 2  - 35/1 ม.2 ต.หนองจอก  อ.บางปะกง 
เจ้าหน้าท่ี QA/QC หญิง 25 - 35 ป.ตรี 2  - จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานช่ังสาร หญิง 18 - 35 ม.6 ข้ึนไป 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-577506
พนักงานคลังสินค้า ชาย 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2  - ประเภทกิจการ  ผลิตอาหารแช่เยือกแข็งก่ึงส าเร็จรูป
พนักงานขับรถขนส่ง ชาย 18 - 35 ม.6 ข้ึนไป 2  - สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง (สายแปดร้ิว), ค่าข้าว,
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 35 ไม่จ ากัดวุฒิ 10  - เบ้ียขยัน, ชุดฟอร์ม, ค่าประจ าเคร่ืองจักร

38 Production Supervisor ชาย 30 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2  - บจก.ทองไชยอุตสาหกรรม
QC Supervisor ชาย 30 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1  - 20/1 ม.1 ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธ์ิ
หัวหน้างานผลิต ชาย 27 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 2  - จ.ฉะเชิงเทรา
ล่ามภาษาญ่ีปุ่น N2/N3 ช/ญ 22 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-578662-6
ช่างเทคนิค ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 2  - ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
เจ้าหน้าท่ี QA ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 1  - สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง (สายแปดร้ิว), ค่าข้าว,
เจ้าหน้าท่ี QC ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 1  -
New Project Engineer ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -
Production Engineer ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -
QA Engineer ชาย 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
39 โปรแกรมเมอร์/IT ช/ญ 22 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1  - บจก.วินเวิร์ช

พนักงานขับรถ ชาย 22 - 40 ป.6 ข้ึนไป 2 400 บาท/วัน 75/11 ม.6  ต.บางวัว  อ.บางปะกง
พนักงานประกอบอลูมิเนียม ชาย 22 - 40 ป.6 ข้ึนไป 5 350 บาท/วัน จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานติดต้ังอลูมิเนียม ชาย 22 - 40 ป.6 ข้ึนไป 5 370 บาท/วัน เบอร์โทรศัพท์   065-5210112

ประเภทกิจการ  ประกอบและติดต้ังอลูมิเนียม
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

40 พยาบาลวิชาชีพ ช/ญ 25 - 50 ป.ตรี 2  - บจก.โสธรเวชกิจ
ผู้ช่วยพยาบาล PN หญิง 22 ข้ึนไป ผู้ช่วยพยาบาล 2  - 29  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
เภสัชกร ช/ญ 24 ข้ึนไป ป.ตรี 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-812702-19
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ตรวจสุขภาพ หญิง 23 - 30 ปวส. ข้ึนไป 1  - ประเภทกิจการ  โรงพยาบาล
เจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือคนไข้ NA หญิง 20 ข้ึนไป NA 2  - สวัดสดิการ  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลส าหรับพนักงาน

โบนัส, กองทุนส ารองเล้ียงชีพ, และอ่ืนๆ
41 เจ้าหน้าท่ีบัญชี/ธุรการ หญิง 25 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. บัญชี 1 - บจก.สลิมคอนกรีต โปรดักส์

พนักงาน QC ชาย 25 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. ก่อสร้าง 1  - 10/3 ม.6 ต.บางขนาก  อ.บางน้ าเปร้ียว
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์   065-2242924
ประเภทกิจการ  ผลิตและจ าหน่ายแผ่นพ้ืน
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
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