
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้

1 ผู้จัดกำรแผนกผลิต/หวัหน้ำผลิต ช/ญ 25 - 38 ป.ตรี วศบ.อุตสำหกำร 5 ตำมประสบกำรณ์ บรษัิท  เอส.พี.เอส.อินเตอรเ์ทค จ ำกัด (มหำชน) 0107565000018

ชำ่งเทคนิคประจ ำเครือ่งจกัร ช/ญ 25-35 ปวส. - ป.ตรี 20 ตำมประสบกำรณ์ 99 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 

เจ้ำหน้ำที่ออกแบบ ชำย 25-35 ป.ตร ี 1 ตำมประสบกำรณ์ เบอรโ์ทรศัพท์  038-579660 , 081-3740487

(Designer Staff) สำขำออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทกิจกำร  ผลิตเฟอรนิ์เจอรไ์มส้่งออก

เจำ้หน้ำที่ฝ่ำยขำยออนไลน์ ช/ญ 25 - 38 ป.ตรี 1 ตำมประสบกำรณ์ *** มรีถรบัส่ง มำกกว่ำ 20 สำย ***
(Online Marketing)

2 ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 19 - 30 ปวส. เครื่องกล 2  - บริษัท  สหวิริยำเพลทมลิ  จ ำกัด (มหำชน) 0105532053625

ชำ่งควบคุมเครื่อง ชำย 19 - 30 ปวส. เครื่องกล/กำรผลิต 3  - 160 ม.14 ต.บำงปะกง  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 19 - 30 ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ/อิเลค็ฯ 2  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-090832-35

วิศวกร ชำย 22 ปขีึน้ไป ป.ตรี วศบ.อุตสำหกำร 1  - ประเภทกิจกำร   เหล็กแผ่นรดีรอ้น

เจ้ำหน้ำที่เงินเดอืน หญงิ 22 ปขีึน้ไป ป.ตรี ทรัพยำกรบคุคล 1  -
3 พนักงำนขบัรถโฟลค์ลฟิท์ ชำย 20 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 5  - บริษัท  เจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค  จ ำกัด 0105556004381

พนักงำนปฏบิตักิำร ชำย 20 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 30  - 99/3 ม.11 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 

ผู้จัดกำรฝ่ำยคลงัสนิค้ำ ชำย 30-35 ป.ตรี 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  062-6460003 , 033-020800

แมบ่ำ้นส ำนักงำน หญงิ 20-35 ป.6 ขึน้ไป 1  - ประเภทกิจกำร  คลังสินค้ำห้องเย็น

เจ้ำหน้ำทีบ่รกิำรลกูค้ำ ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป 2  -
หัวหน้ำแผนกวศิวกรรม ชำย 30 ขึน้ไป ป.ตร ีวศบ. 1  -

4 ชำ่งเทคนิค ชำย 18 ขึน้ไป ปวช. - ปวส. 10  - บริษัท  นิวพลัสนิตติง้ จ ำกัด (มหำชน) 0107537001781

ช่ำงซ่อมบ ำรุง ชำย 18 ขึน้ไป ปวช. - ปวส. 5  - 34 ม.20 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร หญงิ 20 ขึน้ไป ปวช. - ปวส. 2  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-593129

พนักงำน operate หญงิ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 5  - ประเภทกิจกำร  สิง่ทอ, เสือ้ผ้ำสตรี

พนักงำนอบรดี ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 3  -
พนักงำนเย็บ ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10  -
พนักงำนดแูลสวน ชำย 25 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1  -
เจ้ำหน้ำทีจ่ัดซ้ือตำ่งประเทศ ช/ญ 22-35 ป.ตร ีขึน้ไป 1  -
พนักงำนแม่บำ้น หญงิ 25 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1  -

5 พนักงำนคุมเครื่องจักร ช/ญ 20 - 30 ม.3 ขึน้ไป 10  - บรษัิท  นำดำกะ พรซิีชัน่ (ประเทศไทย)  จ ำกัด 0245554000108 

Store Operator ชำย 24 - 30 ม.3 ขึน้ไป 1  - 8/5 ม.7 ต.หนองจอก  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชงิเทรำ

Leader Production ชำย 22 - 35 ม.6 ขึน้ไป 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-578736

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 23-32 ปวส. 1  - ประเภทกิจกำร  ผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนยำนยนต์
มีรถรับส่ง (แปดริว้,เคหะบ้ำนโพธิ,์บำงแสน,อมตะ,ประเวศ)

6 ชำ่งขดัเงำ หญงิ 20 - 35 ม.6 ขึน้ไป 10  - บริษัท  เท็ก อินดสัตรีส้ ์ จ ำกัด 0115536000160

ชำ่ง EDM หญงิ 20 - 35 ม.6 ขึน้ไป 10  - 108 ม.1 ต.แสนภูดำษ  อ.บ้ำนโพธิ ์ จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์   038-578781-6
ประเภทกิจกำร  ผลติแมพิ่มพ์ และซ่อมแซมแมพิ่มพ์
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7 ทีป่รึกษำด้ำนบริกำร (SA) ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 1  - บรษัิท ชนุหลี ยูโรคำร ์จ ำกัด 0245540000267
พนักงำนรบัรถ ช/ญ 23 ขึน้ไป ป.ตร ีทุกสำขำ 2 12,000 บ/ด 80/18 ม.2 ต.โสธร  อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนส่งอะไหล่ ชำย 18 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2  - เบอรโ์ทรศัพท์  061-0983663

พนักงำนขำย ช/ญ 23 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 20 9,000 บ/ด ขึน้ไป ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยรถยนตย์ี่ห้อฟอรด์

8 ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 20-40 ป.6 ขึน้ไป 1  - บริษัท  ท ีแอสเซท แอนด ์โฮลดิ้ง จ ำกัด  0245558000471

คนสวน ชำย 20-45 ป.6 ขึน้ไป 1  - 86/6 ม.1 ต.ท่ำทองหลำง  อ.บำงคล้ำ  จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-541445 ตอ่ 412
ประเภทกิจกำร  โรงแรมที วินเทจ บำงคล้ำ

9 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 21-45 ม.3 ขึน้ไป 10  - บริษัท  ลอยลั ไฮเ่หลยีง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0245542000477

พนักงำนขบัรถโฟลค์ลฟิท์ ชำย 21-45 ม.3 ขึน้ไป 1  - 102 ม.3 ถ.สิริโสธร ต.แสนภูดำษ  อ.บ้ำนโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรำ

(มใีบรบัรอง) เบอรโ์ทรศัพท์  038-577070 ตอ่ 159,121,421

ผู้ชว่ยผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี หญงิ 21-45 ปวส.-ป.ตรี 1  - ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยทอ่ทองแดงไร้ตะเข็บ

เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยเอกสำรคุณภำพ หญงิ 21-45 ปวส.-ป.ตรี 1  - ** มรีถรบั-ส่งพนักงำน...สำยแปดริ้ว **
วิศวกรไฟฟ้ำ ชำย 21-45 ป.ตร ีวศบ.ไฟฟ้ำ 1  -
วิศวกรฝ่ำยผลิต ชำย 21-45 ป.ตรี 1  -

10 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 50  - บริษัท  ไพโอเนียอินดัสเตรียล จ ำกัด 0105528039907

ชำ่งเชือ่ม (อำรก์อน,Co2,ไฟฟ้ำ) ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 5  - 102 ม.2 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.41 ต.บำงววั  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งปรบัฉดีพลำสตกิ ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10  - เบอรโ์ทรศัพท์ 038-562888 ตอ่ 112 , 114

เจ้ำหน้ำที่เขียนแบบ Solid Work ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 5  - ประเภทกิจกำร  ผลิตพลำสตกิ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ QA,QC,สโตร์ ช/ญ 19 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10  - ***สัมภำษณ์ทรำบผลทันที พรอ้มเริ่มงำน***
ชำ่งแอร์ ชำย 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 5  -
พนักงำนขบัรถขนสง่สนิค้ำ ช/ญ 18 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 5  -

11 พนักงำนบัญชี ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  - หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ท ีเค ซี โปรดักส์  0243556001444

พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  - 5 หมู่ที่ 3 ต.บำงน้ ำเปรี้ยว อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนตรวจสอบ QC ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  084-1146414

โฟร์แมนหน้ำงำนก่อสร้ำง ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  - ประเภทกิจกำร  ผลติสนิค้ำจำกผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

ชำ่งเหล็ก ชำ่งเชือ่ม ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวช. - ป.ตรี 1  -
12 พนักงำนตรวจสอบสตอ๊ก ช/ญ 21 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 1  - บรษัิท  ศรสียำมกลกำร  จ ำกัด 0245548001343

พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 21 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 1  - 20/11-12 ม.8 ต.บำงไผ่ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ ช/ญ 21 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-090989 , 033-5899528 ตอ่ 1711,1712

พนักงำนเทเลเซล ช/ญ 21 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 1  - ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยสง่อะไหลแ่ละอุปกรณร์ถยนต์

13 พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 18 ขึน้ไป ไมจ่ ำกัดวุฒิ 5  - บริษัท  ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ำกัด  0105556055491

28/1 ม.10 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  083-9986823
ประเภทกิจกำร คลังกระจำยสินค้ำบำงปะกง
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14 ผู้จัดกำรควบคุมวัตถุดิบ ช/ญ 40 - 48 ป.ตรี 1  - บรษัิท  พิรำป สทำช จ ำกัด 0105526047651

และคลังสินค้ำ สำขำที่เก่ียวขอ้ง 74 ม.22 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-40 ม.3 ขึน้ไป 2  - เบอรโ์ทรศัพท์  088-2206453
ประเภทกิจกำร แปง้มันส ำปะหลังแปรสภำพกระดำษ

15 พนักงำนควบคุมเครื่องจักร ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 5  - บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105532064571

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ป.4-ม.6 10  - 82 ม.1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำน QC หญงิ 20-35 ม.3-ปวส. 5  - เบอรโ์ทรศัพท์  08-3988-7614

พนักงำนขบัรถโฟลค์ลฟิท์ ชำย 18-35 ป.4 ขึน้ไป 5  - ประเภทกิจกำร  ผลิตกล่องกระดำษลูกฟูก

พนักงำนตดิรถ ชำย 20-35 ป.4 ขึน้ไป 1  - มีรถรับส่ง ( สำยฉะเชิงเทรำ,บำงคล้ำ,พนมสำรคำม,

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 22 ขึน้ไป ปวช.-ปวส. 2  - บำงบ่อสมทุรปรำกำร,บำงนำ )
พนักงำนประสำนงำน QA ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวส. ทุกสำขำ 1  -

16 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 21-35 ม.3-ปวส. 10 9900-10450 บ/ด บรษัิท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 0245554001848

มีรถรับสง่ (สำยบำงน้ ำเปรี้ยว 33/5 ม.21 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

,แปดริ้ว,บำงคล้ำ, เบอรโ์ทรศัพท์  098-2627043 , 038-592600 ตอ่ 2406,2403

หนองจอก,มนีบุร)ี ประเภทกิจกำร  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (เครือบริษัทฯ มิตซูบิช)ิ

17 ชำ่งเชือ่ม ชำย 18-40 ม.3 ขึน้ไป 10  - บริษัท อำซำฮี เทค (ไทยแลนด์) จ ำกัด 0245547000866

ชำ่งพ่นสี ชำย 18-40 ม.3 ขึน้ไป 10  - 1/4 ม.4 ต.ดอนทรำย อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-40 ม.3 ขึน้ไป 20  - เบอรโ์ทรศัพท์  081-2051199

พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-40 ม.3 ขึน้ไป 5  - ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำย น ำเข้ำ-ส่งออกอุปกรณ์อะไหล่รถขุดและเครื่องกล

มีรถตูร้ับส่ง (สำยสนำมชัย,แปลงยำว,พนมสำรคำม

บำงคล้ำ,โคกปีบ,บำงน้ ำเปรี้ยว,พนัสนิคม)
18 พนักงำนขับรถ+เด็กติดรถ ช/ญ 25-50 ป.6 ขึน้ไป 10  - บริษัท เอ.พี.ทรำนสปอร์ต เซ็นเตอร์ จ ำกัด 0245550000031

1/4 ม.4 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์  089-8323978 (นัท)
ประเภทกิจกำร  ขนส่งทำงบก โดยยำนพำหนะ

19 เจ้ำหน้ำที่ขำย (Sale Executive) ช/ญ 20-45 ป.ตร ีกำรเงิน,บัญชี 2  - บรษัิท  ดัก๊คิง  จ ำกัด  0245544000482
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-45 ป.4 ขึน้ไป 10  - 49/3 ม.3 ต.ดอนทรำย  อ.บ้ำนโพธิ ์จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 20-45 ป.4 ขึน้ไป 10  - เบอรโ์ทรศัพท์  085-4395444

เจ้ำหน้ำที่สื่อสำรองค์กร ช/ญ 20-45 ป.ตร ีนิเทศฯ 1  - ประเภทกิจกำร  แปรรปูเป็ด

พนักงำนขบัรถโฟลค์ลฟิท์ ชำย 20-45 ม.3 ขึน้ไป 1  -
พนักงำนสนับสนุน(แบบบำร์โค้ด) ชำย 20-30 ม.3 ขึน้ไป 1  -

20 พนักงำนประจ ำรำ้น ชำย 20-35 ม.3 ขึน้ไป 1  - บริษัท  เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม  จ ำกัด สำขำฉะเชิงเทรำ 0105516006448

พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-35 ม.3-ปวส. 1 9900 บ/ด 10/30 ถ.ศรโีสธรตดัใหม ่ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

ผู้แทนขำย (ปฏบิัตงิำน : ชำย 22-30 ป.ตร ีตลำด/ขำย 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  037-452665 , 080-0454052

ฉะเชิงเทรำ,นครนำยก,ปรำจีนบุร ี) ประเภทกิจกำร  ร้ำนขำยปลีกเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี่  สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 3



ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
21 Production Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 20  - บริษัท อมิตำ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105561193995

Manufacturing Execution System Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 6  - **** บริษัทในกลุม่ บริษัทพลังงำนบริสุทธิ์ ****
Equipment Development Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 10  - 88/9 ม.7 ต.เขำดนิ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
Equipment Maintenance Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 10  - เบอรโ์ทรศัพท์  097-2589788

Facility Maintenance Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 10  - ประเภทกิจกำร  ผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้ำ

Process Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 10  -
Operation Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 10  -
QE Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 4  -
QC Engineer ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 4  -
Warehouse Supervisor ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 4  -
IT Support ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 2  -
Chinese Translator ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 8  -
ชำ่งเทคนิค ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 70  -

22 พนักงำนขบัรถ ชำย 30-40 ป.6 ขึน้ไป 1  - บริษัท ทรีไบรท แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด ์ซัพพลำย จ ำกัด 0245548000398

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-35 ม.3 ขึน้ไป 20  - 7 ม.2 ถ.ฉะเชงิเทรำ-พนัสนิคม ต.หนองบวั อ.บำ้นโพธิ ์จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอร์โทรศัพท์ 08-1945-0822 ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์

23 เจ้ำหน้ำที่แผนกรับรองคุณภำพ ชำย 18-35 ปวส. 2  - บริษัท อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จ ำกัด 0105531076303

พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ ชำย 30-45 ม.6 ขึน้ไป 1  - 33/3 ม.21 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

(รถบรรทุก 6 ล้อ) เบอรโ์ทรศัพท ์038-593062 ต่อ 2104 (คุณจิรนันท)์

เจ้ำหน้ำที่บุคคล หญงิ 18-30 ปวส. ทุกสำขำ 1  - ประเภทกิจกำร ผลิตคอมเพรสเซอร์

โอปอเรเตอร์ หญงิ 18-30 ปวส. ทุกสำขำ 1  - มีรถรับส่ง  หวัไทร,บำงคล้ำ,สนำมชัยเขต,องครักษ์,

คลอง12,15,16,บำ้นโพธิ์-โสธร,บำงน้ ำเปรีย้ว,โคกปบี,

บ้ำนสรำ้ง,ดอนทอง,กรงุเทพฯ,เขำหินซ้อน
24 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 21-40 ม.3-ปวส. 6 9,900 - 10,000 บริษัท ฮโิรโอกะ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0105553111730

ชำ่งกล,เชือ่ม,ยนต์ บำท/เดอืน 88/8 ม.8 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.วงัตะเคียน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 033-050568-9 (คุณปรนิทร)
ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์

25 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 22-40 ม.3-ปวส. 5 9,900 บ/ด บรษัิท ไลเน็กซ์อินเตอรเ์นชัน่แนล (ปทท) จ ำกัด 0115539009168 

พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-40 ม.3 ขึน้ไป 2  340 บ/ว 214 ม.7 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ
** ทรำบผลทันที ** เบอรโ์ทรศัพท์ 082-0124149 (แผนกบุคคล)

พรอ้มนัดเริ่มงำน ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ (ในกลุ่มบริษัท ISUZU) นิคมเกตเวย์ฯ

26 ชำ่งเทคนิค ชำย 18-30 ปวช.-ปวส. ช่ำงยนต,์ไฟฟ้ำ,ช่ำงกล 10 12,000 บ/ด บรษัิท ล.ไลท์ติง้กลำส จ ำกัด 0105532043077
ชำ่งควบคุมเครื่อง ชำย 18-30 ม.6 ขึน้ไป 10 10,000 บ/ด 71/9 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.52 ต.ท่ำข้ำม อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำน QA หญงิ 18-30 ม.6 ขึน้ไป 5 10,000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์ 038-828513-8 ตอ่ 148 , 149
ประเภทกิจกำร ผลิตหลอดแก้ว
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
27 ช่ำงยำนยนต์และขับรถบัส ชำย 18-35 ม.6 2  - บรษัิท  ยูนีซัน  จ ำกัด 0105499000718

ช่ำงไฟฟ้ำ (มีใบเซอร์ไฟฟ้ำ) ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 3  - 34 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมอืง จ.เชงิเทรำ
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3 5  - เบอรโ์ทรศัพท ์ 080-4409364 (พ่ีก๊ิก,พ่ีรส,พ่ีเหมี่ยว)

เจ้ำหน้ำที่จุลวิทยำ หญงิ 18-35 ม.6 2  - ประเภทกิจกำร  ผลิตยำแผนปัจจุบัน

เจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ ชำย 18-35 ป.ตรี 3  - ** มรีถรบั-ส่ง  ตำมเส้นทำง **
เจ้ำหน้ำที ่จป.วชิำชีพ หญงิ 18-35 ป.ตรี 1  -

28 หัวหน้ำแผนกซ่อมบ ำรงุ ชำย 28-35 ป.ตรี เครื่องกลไฟฟ้ำ 1  - บริษัท ยเีอส ยวัซ่ำ สยำม อินดสัตรีส์ จ ำกัด 0115551005428

หัวหน้ำแผนกบัญชี-กำรเงิน หญงิ 34-40 ป.ตร ีบัญชี 1  - 111 ม.9 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ
เจ้ำหน้ำทีบ่ญัชี (เจ้ำหน้ี) หญงิ 23-35 ป.ตร ีบัญชี 1  - เบอรโ์ทรศัพท์ 038-575731-6

เจ้ำหน้ำที่บัญชี (ลูกหน้ี) หญงิ 23-35 ป.ตร ีบัญชี 1  - ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยแบตเตอรีร่ถยกไฟฟ้ำ แบตเตอรีไ่ฟฟ้ำ

พนักงำนฝ่ำยผลิต (ชั่วครำว) ชำย 18-35 ม.3-ม.6 1  -
29 พนักงำนฝ่ำยนผลิต ช/ญ 18-35 ป.4 ขึน้ไป 10 330 บ/ว บริษัท สุวรรณกิจ แพคเกจจิ้ง จ ำกัด 0105550051264

ชำ่งเทคนิค ช/ญ 18-35 ม.6-ปวส. 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 34/7 ม.20 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอร์โทรศัพท ์038-593068-9 , 08-0821-7318

เจำ้หน้ำทีต่รวจสอบคุณภำพ ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษลูกฟูก

เจ้ำหน้ำที่วำงแผน ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

30 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ป.4 ขึน้ไป 10  - บริษัท ศิริเอกลกัษณ ์อุตสำหกรรม จ ำกัด 0105554087620

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 18-35 ปวช. ขึน้ไป 1  - 2/2 ม.2 ต.หนองบัว อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำน (ฝำยวิศวกรรม) ชำย 18-35 ปวช. ขึน้ไป 3  - เบอรโ์ทรศัพท์ 089-9854866 (ฝ่ำยบุคคล)

พนักงำน QA/QC ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 5  - ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถทำงกำรเกษตรและอ่ืนๆ

พนักงำนแพ็คก้ิง ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 1  - ** บรษัิทไมม่รีถรบั-ส่ง **
พนักงำนสโตร์ ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 5  -
พนักงำนฝ่ำย IT Support ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 1  -
พนักงำนออกไป Support ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 1  -
งำนประจ ำบริษัทของลูกค้ำ

31 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 30  - บริษัท ลองเวล คอมพำนี (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0245562000537

แมบ่้ำน หญงิ 18-35 ป.6 ขึน้ไป 1  - 81 หมูท่ี่ 2 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนสโตร์ ชำย 18-35 ม.3 ขึน้ไป 2  - เบอรโ์ทรศัพท์  092-6855989 (ฝ่ำยบุคคล)

ประเภทกิจกำร ผลิตสำยไฟ สำยเคเบิ้ล

32 Sale (ตำ่งจังหวัด) ช/ญ 28-35 ป.ตรี 1 ตำมประสบกำรณ์ บรษัิท วินเบสท์ อินดัสเทรี่ยล (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0105533133011

ภำคเหนือ ช/ญ 87 ม.1 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์  038-570083-5
ประเภทกิจกำร ผลิตภณัฑ์พลำสติกเครื่องมือแพทย์

มีรถรับสง่  คลองสวน,วดัพิมพำ - นำครำช ,บำงววั - บำงพลน้ีอย

*** ทุกต ำแหน่ง รบัดว่นมำก!!!!!! ***
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
33 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 25-35 ปวช. คอมฯ 2 330 บ/ว บริษัท มำลโูก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0115543005660

154 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  08-65477878
ประเภทกิจกำร พิมพ์สติก๊เกอร์ ลำเบลและเนมเพลท

34 ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 20-35 ปวช. ขึน้ไป 3 ตำมตกลง บรษัิท ชำลี เอสพีซี จ ำกัด 0105548004297
** ผ่ำนกำรอบรมจำก 62 ม.3 ต.หนองตนีนก อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เบอรโ์ทรศัพท์  038-588655-656

สำขำชำ่งไฟฟ้ำภำยในอำคำร ประเภทกิจกำร ผลิตปุ๋ยเคมี

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ชำย 22-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง

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

35 พนักงำนบรรจุก๊ำซ ช/ญ 18-45 ป.6 ขึน้ไป 3 350 บ/ว บรษัิท สยำมแก๊สแอนดป์โิตรเคมคัีล จ ำกัด (มหำชน) 0107548000650

พนักงำนปฏบิตักิำรซ่อมสี ช/ญ 18-45 ป.6 ขึน้ไป 5 350 บ/ว 30/2 ม.11 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนขับรถถังเวยีน ชำย 18-45 ป.6 ขึน้ไป 3 11000-12000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์  085-4883134

พนักงำนขับรถเทลเลอร์ ชำย 18-45 ป.6 ขึน้ไป 1 12,500 บ/ด ประเภทกิจกำร  สนับสนุนกำรขุดเจำะน้ ำมันดบิและก๊ำซธรรมชำติ

พนักงำนเตมิน้ ำมนั ช/ญ 18-50 ป.6 ขึน้ไป 3
ปัม๊บำงจำก สำขำบำ้นโพธิ์

36 QC Technician ชำย 20-40 ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง บริษัท โพลีไทพ์ เอเซีย แปซิฟิค จ ำกัด 0105549000309

ชำ่งประกอบ ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 2 ตำมตกลง 77 ม.9 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์  038-989045-50 , 081-9830149

ชำ่งสี ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร  ผลิตเครื่องจักรส ำหรับอุตสำหกรรมกำรพิมพ์

*** มรีถรบั-ส่ง ***
37 เจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำส ำนักงำน ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 1  - บรษัิท ไดอิช ิแพคเกจจิ้ง จ ำกัด 0105535024561

พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 5  - 139 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนประกันคุณภำพ QA ช/ญ 18-35 ม.6-ปวส. 4  - เบอรโ์ทรศัพท์  038-545888 , 062-6044712

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 20  - ประเภทกิจกำร  ผลิตบรรจุภณัฑ์พลำสติกชนิดอ่อน

พนักงำนขบัรถ 6 ล้อ ชำย 22-40 ม.3 ขึน้ไป 1  - มรีถรบั-ส่ง บำงนำ-บำงวัว-บำงบ่อ-เคหะ

ชำ่งเทคนิค ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ 2  - *** สมคัร---สัมภำษณ-์--เริ่มงำนทันที ***

38 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-40 ป.6 ขึน้ไป 20 340 บ/ว บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลำส จ ำกัด 0105538143570

พนักงำนควบคุมเครื่องจักร ชำย 18-41 ม.3 10 ตำมโครงสร้ำงบริษัท 28/10 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ช/ญ 18-42 ม.3 10 ตำมโครงสร้ำงบริษัท เบอรโ์ทรศัพท์ 092-2232041 (คุณรสสุคนธ)์

ชำ่งซ่อมบ ำรงุ ชำย 18-43 ปวช.-ปวส. เครื่องกล,ไฟฟ้ำ 5 ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประเภทกิจกำร แปรรปูกระจก

พนักงำนตำมงำน ช/ญ 18-44 ม.3 3 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

พนักงำนค ำนวณกระจก ชำย 18-45 ม.6 2 ตำมโครงสร้ำงบริษัท

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



ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
39 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงนิ ช/ญ 30-35 ป.ตรี 1  - บริษัท ทำวแอนด์คันทรีสปอร์ตคลับ จ ำกัด 0105533042911

คนสวน ชำย 25-40 ป.6 ขึน้ไป 2  - 88 ม.1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.35.5 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 1  - เบอรโ์ทรศัพท์ 038-562723

พนักงำนสนำม ช/ญ 20-35 ม.3 ขึน้ไป 5  - ประเภทกิจกำร สนำมกอล์ฟ

แค๊ดดี้ หญงิ 20-35 ม.3 ขึน้ไป 20  -
40 หัวหน้ำงำนฝ่ำยผลิต ชำย 23-35 ปวช. ขึน้ไป 4 ตำมตกลง บรษัิท เค จี เลิศพันธ์ จ ำกัด 0105544079560

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ป.6 ขึน้ไป 20 405 บ/ว 168 ม.15 ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

พรอ้มเบีย้ขยัน เบอรโ์ทรศัพท์ 092-2599540 (คุณจันทรำ)
ประเภทกิจกำร ผลิตชัน้วำงสินค้ำจำกโลหะ

41 เจ้ำหน้ำที่สโตร์ หญงิ 22-35 ปวส. บรหิำรธุรกิจ 1 13000 บ/ด บริษัท ไทย ชิน ฟู เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 0105535108773

8/1 ม.10 ต.บำงขวัญ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 086-3556820
ประเภทกิจกำร ผลิตภณัฑ์พลำสตกิ

** สะดวกเดนิทำงมำท ำงำนเองได ้**
42 พนักงำนขบัรถ ชำย 18-35 ม.3 ขึน้ไป 1 400 บ/ว บรษัิท พี อำร ์โภคทรพัย์ จ ำกัด 0245561000452

5/5 ม.22 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-088693
ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำย ชิน้สว่นหมสูด ไก่สด ปลำสด ฯลฯ

43 พนักงำนคุมเครื่องจักร (ฝ่ำยผลิต) ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 2  - บริษัท ยนิูลเีวอร์ ไทย โฮลดิ้งส ์จ ำกัด 0105475000033

181 ม.7 ซ.เกตเวย์ซิตีเ้หนือ ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-500185
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำย สินค้ำอุปโภค-บรโิภค (ศูนย์กระจำยสินค้ำ)

มรีถรบั-ส่ง ตัง้แตต่วัเมอืงฉะเชงิเทรำ , บำงคล้ำ

พนมสำรคำม , แปลงยำว และสนำมชยัเขต
44 Injection Leader ชำย 25 ขึน้ไป ปวส.ขึน้ไป 1  - ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ซี.บ.ี เพนท์ 0243538000172

เจ้ำหน้ำที่ QA/QC ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 1  - 52/2 ม.21 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรำ

New Product&Process ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 1  - เบอรโ์ทรศัพท์ 038-845304 ตอ่ 119

Quotation&Process Engineer ช/ญ 20 ขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 1  - ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์

*** ไมม่รีถรบั-ส่ง ***
45 ผู้จดักำรแผนกอำหำรทะเล ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 1  - บริษัท สยำมแมค็โคร จ ำกัด (มหำชน) 0107537000521

พนักงำนฝ่ำยขำย ช/ญ 20-35 ม.6 ขึน้ไป 1  - 21 ต.วังตะเคียน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนแผนกอำหำรสด ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 5  - เบอรโ์ทรศัพท์  033-021040-7 ตอ่ 104

พนักงำนจัดเรยีงสินค้ำ ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 5  - ประเภทกิจกำร  จ ำหน่ำยสนิค้ำอุปโภคและบริโภค

แคชเชยีร์ ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 5  - ** รักงำนบริกำร ท ำงำนเปน็ทมีได้ ชอบงำนบริกำร

พนักงำนจัดออเดอร์สินค้ำ ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 1  - สะดวกปฏิบัติงำน 6 วัน/สัปดำห์ และท ำงำนเป็นกะได้

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี่  สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 7



ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
46 ชำ่งเทคนิค ชำย 18-28 ปวส. ไฟฟ้ำ 10 ตำมตกลง บรษัิท ไทยแอโรว์ จ ำกัด 0105506002679

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน หญงิ 18-28 ปวส. พำณิชยกำร 6 ตำมตกลง 79 ม.4 ถ.ฉช-กบินทร์บุรี ต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  038-545111 ตอ่ 151 , 109
ประเภทกิจกำร  ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยำนยนต์

47 พนักงำนขำย (PC) ช/ญ 20-35 ม.6 ขึน้ไป 5  - บรษัิท วินโดว์ เอเชยี จ ำกัด 0105555046757
*** สถำนที่ท ำงำน *** 187/9 ถ.บำงปะกง-ฉช ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

โฮมโปร (ฉะเชงิเทรำ) เบอรโ์ทรศัพท์  089-9194466
ประเภทกิจกำร  ผลิตและจ ำหน่ำยประตู หน้ำต่ำง รัว้

48 Super Visor-QA ช/ญ 25 ขึน้ไป ป.ตรี 1  - บริษัท  เอ็กซ์ตรีม อิเล็คทรอนิคส์ จ ำกัด 0245559001609

ล่ำม ภำษำจีน ช/ญ 25-45 ป.ตรี 1  - 51/18 ม.3 ต.ท่ำไข ่ อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรำ
Super Visor-Production ช/ญ 25 ขึน้ไป ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ 1  - เบอรโ์ทรศัพท์  033-590706 , 087-4888027

เจ้ำหน้ำที่ QC ช/ญ 25 ขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 2  - ประเภทกิจกำร ผลิตหรอืจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อิเล็คฯ

แมบ่้ำน หญงิ 18-45 ป.4 ขึน้ไป 1
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-35 ป.4 ขึน้ไป 10  -

49 ผู้เชีย่วชำญดำ้นงำน ช/ญ 20-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท เอนเนอร์บลอค (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0105564010247

บัญชตีน้ทุน 33/75 ม.2 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ 
เจ้ำหน้ำที่ IE ช/ญ 30-40 ป.ตรี กำรจดักำรอุตฯ 1 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์  098-6099368 (คุณพล)

QC Supervisor ชำย 30-40 ป.ตร ีทุกสำขำ 1 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อิเล็ค

50 พนักงำนท ำควำมสะอำด หญงิ 18-40 ป.4 ขึน้ไป 1  - บรษัิท ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จ ำกัด 0105543065603

*** ดว่น *** 155 หมูท่ี ่5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  038-571551-58 ตอ่ 100,105
ประเภทกิจกำร ขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ
มรีถรบัส่ง ถนนบำงนำ-ตรำด กม.6 - บรษัิทฯ

51 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร/สโตร์ หญงิ 25-35 ปวส. 1 10000 - 12000 บ/ด บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิ้ลทีวี เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 0135557006299

เจ้ำหน้ำที่บัญชี หญงิ 25-35 ปวส. บัญชี 1 10000 - 12000บ/ด 148/1 ถ.มหำจักรพรรดิ ์ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งเทคนิค ชำย 18-35 ม.6 2 13,000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์ 038-814598-9
ประเภทกิจกำร กำรสือ่สำร

52 พนักงำนบัญชี หญงิ 25-30 ปวส. 1 11,000-12,000 บ/ด บริษัท อมรกูลทรำนสปอร์ต จ ำกัด  0245555002481

ยื่นแบบภำษีประจ ำเดือน 29/9 ม.1 ถ.บำงคล้ำ-แปลงยำว ต.ท่ำทองหลำง อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชงิเทรำ

บนัทึกข้อมูลทำงบญัชี เบอรโ์ทรศัพท์ 098-2987881 (คุณศศิประภำ)
ประเภทกิจกำร ขนส่ง

53 เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ช/ญ 25-40 ปวส.-ป.ตรี 2  - บรษัิท  โตโยตำ้ฉะเชงิเทรำ ผู้จ ำหน่ำยโตโยตำ้ จ ำกัด 0245519000024

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนขำย ช/ญ 25-40 ปวส.-ป.ตรี 4  - 98 ต.หน้ำเมอืง  อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์  082-8397899 (คุณณัฎฐนันท์)
ประเภทกิจกำร  ขำยยำนยนต์
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
54 เจ้ำหน้ำที่เขยีนแบบ ชำย 20-35 ปวส. ขึน้ไป 1 ตำมโครงสร้ำง บริษัท ไทยเคียววะ คำโก จ ำกัด 0115544005230

ชำ่งกลโรงงำน 1/17 ม.5 นิคมฯทีเอฟดี ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  090-6780150-3
ประเภทกิจกำร  ประกอบตดิตัง้ระบบบ ำบดัอำกำศเสยี

55 Engineer ฝ่ำยผลิต ชำย 22-30 ป.ตรี กำรจดักำรอุตฯ 2  - บรษัิท ซีเอชแมนูแฟคเจอรี ่จ ำกัด 0105526050504

111 ม.6 ต.แหลมประดู่ อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์  038-088381-3
ประเภทกิจกำร  ผลิตชิน้ส่วนยำยนต์

56 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-48 ม.3-ปวส. ชำ่งกล/ชำ่งเทคนิคต่ำงๆ 5 10000 บ/ด บรษัิท ไทยอ๊อฟเซท จ ำกัด 0105512003720
เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำ ชำย 21-45 ม.3 ขึน้ไป 3 10000 บ/ด 85/3 นิคมฯเวลโกรว ์ม.1 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนทั่วไป ช/ญ 18-45 ป.6 ขึน้ไป 1 11000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์ 038-571323 ตอ่ 115

** มรีถตูร้บั-ส่ง ** ประเภทกิจกำร รบัจ้ำงพิมพ์บรรจุภณัฑ์

57 พนักงำนฝ่ำยผลิต หญงิ 18-45 ม.3 ขึน้ไป 30 330 บ/ว บรษัิท แอดวำนซ์ เทอรโ์ม เทคโนโลยี ่จ ำกัด 0105540065050

** มีรถบัสรับ-ส่ง 4 สำย** 78/4 นิคมฯเวลโกรว์ ม.2 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์  081-6295913
ประเภทกิจกำร รบัจ้ำงพิมพ์บรรจุภณัฑ์

58 ชำ่งเครื่องกล ชำย 22-39 ปวช.-ปวส. เครื่องกล 1 10,000-15,000 บ/ด บรษัิท เอเชีย่นเคมคัิล จ ำกัด 0105519001480
** มรีถรบั-ส่ง ** 85/1 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-570150-2
ประเภทกิจกำร เคมภีณัฑ์
สวัสดกิำร  พนักงำนประจ ำ(รำยเดอืน)/ค่ำอำหำร

รถรับสง่ ชดุยนิุฟอร์ม เบีย้จงูใจ ประกันชวีิตกลุม่ ฯลฯ 

59 ชำ่ง ชำย 18-40 ปวช.-ปวส. 5 11,500-12,500 บรษัิท ยเูน่ียนบทัทึนคอรป์อเรชัน่ จ ำกัด 0105512002294

QC ช/ญ 18-40 ม.3 ขึน้ไป 3 9930 บ/ด 99/10 ม.5 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนคุมเครื่อง ช/ญ 18-40 ม.3 ขึน้ไป 5 9930 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์ 081-8663050
ประเภทกิจกำร ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำ(เทอรโ์มสตส้)
สวสัดกิำร ประกันสงัคม ชุดยนิูฟอร์ม เบีย้ขยนั ค่ำกะ ค่ำเดนิทำง

60 Sale Exclusive ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.โท 2 ตำมตกลง บริษัท ซี.ซี.ออโตพำร์ท จ ำกัด 0115533001751

ช่ำงตัง้เครื่องกลึง CNC ชำย 20-35 ปวช. ขึน้ไป 4 25,000 บ/ด ขึ้นไป 29 ม.8 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

หัวหน้ำงำนคลังสินค้ำ ชำย 28-35 ป.ตร ีขึน้ไป 1 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์ 02-9882334-6

หัวหน้ำฝ่ำยผลิต ชำย 28-35 ปวส. ขึน้ไป 2 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์

(ปั๊มชิน้ส่วนยำนยนต์)
ชำ่งเชือ่มอำรก์อน ชำย 20-35 ปวช. ขึน้ไป 5 ตำมตกลง

คนขบัรถโฟล์คลิฟ ชำย 20-35 ม.6 ขึน้ไป 2 ตำมตกลง
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
61 ชำ่งเทคนิค ชำย 20-35 ปวส. อิเล็กฯ/ไฟฟ้ำ/เครื่องกล 30 10,616 บ/ด บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0245557000290

Process Engineer ช/ญ 20-35 ป.ตร ีทุกสำขำ 5  - 14 ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
Planner ช/ญ 20-35 ป.ตร ีทุกสำขำ 15  - เบอรโ์ทรศัพท์ 038-857119-45 (คุณนิพนธ์)

Test/Product Engineer ช/ญ 20-35 ป.ตรี อิเล็กฯ/แมคคำฯ 10  - ประเภทกิจกำร ผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้ำรวมและชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

Engineer Software ช/ญ 20-35 ป.ตรี วทิยำกำรคอมพิวเตอร์ 5  - ** มรีถรบัส่ง (ปรบัอำกำศ ฟร)ี **
Engineer System Analyst ช/ญ 20-35 ป.ตรี เทคโนฯสำรสนเทศ 5  -
Equipment Engineer ช/ญ 20-35 ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ 2  -

62 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 10  - บริษัท เหรียญทองกำรพิมพ์ จ ำกัด 0105550072776

เจ้ำหน้ำที่ QA ช/ญ 18-35 ม.6-ปวส. 2  - 91/7 ม.5 นิคมเวลโกรวฯ์ ซ.6 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 18-35 ม.3-ม.6 2  - เบอรโ์ทรศัพท ์063-9057390 ต่อ 14,15 (คุณสำลินี,คุณอุไรวรรณ)์

แมบ่้ำน หญงิ 20-35 ป.4 ขึน้ไป 2  - ประเภทกิจกำร สิง่พิมพ์ประเภทบรรจุภณัฑ์

พ่อบ้ำน ช/ญ 18-35 ป.4-ม.6 1  - มรีถรบัส่ง เส้นบำงนำ , เส้นบำงวัว

63 ผู้ชว่ยผู้จดักำรแผนกจดัซ้ือ ช/ญ 24-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท กุลธรแมททเีรียลส์แอนดค์อนโทรลส์ จ ำกัด 0105533104444

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ม.3-ม.6 10 330 บ/ว 1/2 ม.22 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนขบัรถ ชำย 20-35 ม.3-ม.6 2 330 บ/ว เบอรโ์ทรศัพท์ 038-593030 (คุณอรทัย)
ประเภทกิจกำร ผลิตลวดทองแดงอำบน้ ำยำ

64 พนักงำน QC ช/ญ 18-35 ม.6-ปวส. 2 ตำมตกลง บริษัท เค.เค.ไดคำสติ้ง จ ำกัด  0105545055770

ชำ่ง CNC ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 2 ตำมตกลง 8/8 ม.13 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งซ่อมแมพิ่มพ์ ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 2 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท ์086-6885044 , 086-9829500 (คุณผ้ึง)

ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. 2 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลติชิน้สว่นยำนยนต์,อิเลก็ทรอนิค จำกอลมูิเนียมและซิงค์

พนักงำนบัญชี หญงิ 25-35 ป.ตร ีบัญชี 1 ตำมตกลง มีร่ถรบัส่ง สำยตลำดสุวินทวงศ์ , ปองพล

Sale Engineer หญงิ 25-35 ป.ตร ีวิศวกรรม 1 ตำมตกลง **ยินดรีบันักศึกจบใหม ่ไมเ่น้นประสบกำรณ*์*
พนักงำนทั่วไป ช/ญ 18-35 ป.6 ขึน้ไป 1 ตำมตกลง

65 ผู้จัดกำรสำขำ ช/ญ 20-38 ป.ตรี 1 18000 บ/ด ขึน้ไป บริษัท ไดนำสตี้ เซรำมิค จ ำกัด (มหำชน) 0107537000742

พนักงำนขำย/คลัง ชำย 20-38 ป.6 ขึน้ไป 1 9900 บ/ด ขึ้นไป 249/1 ถ.สริิโสธร ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

แอดมนิ ประจ ำสำขำพนมสำรคำม หญงิ 20-38 ม.6 ขึน้ไป 1 11400 บ/ด ขึน้ไป เบอรโ์ทรศัพท์ 089-2451467,098-2796439

พนักงำนขบัรถ ชำย 20-35 ป.6 ขึน้ไป 1 11400 บ/ด ขึน้ไป ประเภทกิจกำร กระเบื้องปูพ้ืน-บุผนัง

66 ผู้ชว่ยพนักงำนระบบคุณภำพ หญงิ 18-35 ม.3-ม.6 2 330 บ/ว บรษัิท เซ็นจูรี ่อุตสำหกรรม จ ำกัด 0105542066011

ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 18-45 ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ 2 330 บ/ว 18 ม.6 ต.เมืองเก่ำ อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนธุรกำร หญงิ 18-40 ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์ 064-7474655
ประเภทกิจกำร ส่งออกขำ้ว

67 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-35 ม.3 ขึน้ไป 5 330 บ/ว บริษัท สวัสดีสิงหโ์ตทองพำณิชย์ จ ำกัด 0245561003389

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

เบอรโ์ทรศัพท์ 086-3289718
ประเภทกิจกำร ล้ำง บด หรอืย่อยพลำสตกิ
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
68 ช่ำงเทคนิค (เครื่องยนต)์ ชำย 20-45 ปวช.-ปวส. 1 ตำมโครงสร้ำง บรษัิท กรนี ฟิวเตอร ์จ ำกัด 0105547076961

ชำ่งซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ชำย 20-45 ม.3 ขึน้ไป 1 ตำมโครงสร้ำง 269 ม.7 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 038-575680
ประเภทกิจกำร ประกอบรถจักรยำนยนต์

69 ผู้จัดกำรแผนกทรัพยำกรบคุคล ช/ญ 38-45 ป.ตร-ีป.โท 1  - บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จ ำกัด 0145540000462

99 ม.9 นิคมอุตฯเวลโกรว ์ต.บำงววั อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-571051-2
ประเภทกิจกำร คลังสินค้ำและกำรบรรจุหีบห่อ

70 พนักงำนฝ่ำยผลิต/ส่งของ ชำย 18-35 ป.6 ขึน้ไป 2 330 บ/ว บรษัิท อินทรยี์ เม็ททอลชีล (ฉะเชิงเทรำ) จ ำกัด 0245564002995

47/7 ม.5 ต.เสม็ดเหนือ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอร์โทรศัพท ์098-1456289 ประเภทกิจกำร ผลิตหลังคำเหล็ก

71 นำยชำ่งโยธำ ช/ญ 20-35 ปวส. ปวส. โยธำหรอืก่อสรำ้ง 2 11500 บ/ด ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที ่13 ฉะเชงิเทรำ (สว่นตรวจสอบและวเิครำะห)์

 (เบี้ยเลีย้ง + OT) 379 หมู4่ ต.วังเย็น อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 089-2011159
ประเภทกิจกำร กำรควบคุมคุณภำพวัสดุงำนทำงQCS

72 พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-45 ป.6 ขึน้ไป 30 400 บ/ว ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด เอ็น แอนด ์เค ขนสง่และบริกำร 0243562000781 

2/9  หมูท่ี่ 9 ต.คลองเปรง อ.เมอืง ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 089-7476972
ประเภทกิจกำร ขนส่งและบรกิำร คลังสินค้ำ

73 พนักงำนขบัรถพ่วง ชำย 18-40 ม.3 ขึน้ไป 2 9750 บ/ด บริษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105535136696

และ+อ่ืนๆ 843/7 ม.9 ต.หวัส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 098-3962679 , 081-1491782
ประเภทกิจกำร โลจิสตกิส์

74 ชำ่งเทคนิค (ประจ ำฝ่ำยบรรจ)ุ ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. ช่ำงทุกสำขำ 2 ตำมโครงสร้ำง บริษัท นูทริกซ์ จ ำกัด (มหำชน) 0107546000199

พนักงำนทักษะ (บรรจุ Auto M/C) ชำย 18-35 ปวช.-ปวส. ช่ำงทุกสำขำ 2 ตำมโครงสร้ำง 32/1 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนทกัษะ (ประจ ำฝ่ำยผลิต) ชำย 18-35 ม.6-ปวส. 2 ตำมโครงสร้ำง เบอรโ์ทรศัพท์ 038-593116-8

พนักงำนทักษะ (ประจ ำฝ่ำยคลังสินค้ำ ชำย 18-35 ม.6-ปวส. 2 ตำมโครงสร้ำง ประเภทกิจกำร ผลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว์เลี้ยง

พนักงำนทกัษะ (ขบัรถโฟล์คลิฟท)์ ชำย 18-35 ม.6-ปวส. 1 ตำมโครงสร้ำง รถรับ-ส่งพนักงำน สำยบำงน้ ำเปรีย้ว , ตลำดคลอง 16 , 20 , 22

พนักงำนท ำควำมสะอำด (Line ผลิต) ชำย 18-35 ม.3-ม.6 2 ตำมโครงสร้ำง ไผ่ด ำ , ตลำดสุวินทวงศ์ , บำงขนำก , บำงสำย
พนักงำนบรรจุ (SUB) ช/ญ 18-35 ป.6-ปวช. 20 ตำมโครงสร้ำง บำงใหญ ่, บำงขวัญ , บ้ำนใหม่ , แยกคอมเพลก็ซ์

บ้ำนใหญ ่, ขนส่งฉะเชงิเทรำ , นครเน่ืองเขต
75 หัวหน้ำส่วนคุณภำพ ช/ญ 20-30 ปวช.-ปวส. 2 12,000 บ/ด บรษัิท บีบีพี โค้ทติง้ จ ำกัด 0205557019357

และวำงแผน 47/42 ต.คลองประเวศ อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 097-1516546
ประเภทกิจกำร เคลือบผิวโลหะดว้ยระบบไฟฟ้ำ
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
76 พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 23-35 ป.6 ขึน้ไป 5 9930 บ/ด บริษัท ไอออน เมำน์เทน (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105539090585

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

เบอรโ์ทรศัพท์ 099-2876384
ประเภทกิจกำร รบัเก็บเอกสำร

77 ชำ่งแมพิ่มพ์ ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 1 10500-13000 บ/ด บริษัท บดีไีอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 0115531002831

ชำ่ง CNC ชำย 20-35 ปวช.-ปวส. 1 10500-13000 บ/ด 42/2 ม.10 ต.คลองเปรง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำนแมชชนี (กลึงชิน้งำน) ชำย 20-35 ปวช.-ปวส.ชำ่งกล 1 10500-13000 บ/ด เบอรโ์ทรศัพท์ 098-4748986

พนักงำนควบคุมเครื่องจักร ชำย 18-35 ม.3-ปวส. 3  - ประเภทกิจกำร ผลติชิน้สว่นรถจกัรยำนยนตแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ

78 ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 18-35 ปวส. ไฟฟ้ำ 1 10000 บ/ด บริษัท เทรดดิง้แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด 0245556002574

เจ้ำหน้ำที่สโตร์ ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 1 10,000 บ/ด 17/2 ม.6 ต.เทพรำช อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 064-2653965
ประเภทกิจกำร งำนไฟฟ้ำ

79 แอดมนิ ช/ญ 20-35 ม.3 ขึน้ไป 1 12000 บ/ด บรษัิท ซิมซิกซ์แพ็ก จ ำกัด 0245565000406
131/21-131/22 ถ.ชุมพล ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

(อำคำรSME มหำวิทยำลัยรำชภฎัรำชนครนิทร)์
เบอรโ์ทรศัพท์ 099-6292324
ประเภทกิจกำร ศูนย์กระจำยสินค้ำ

80 หัวหน้ำงำนผลิต ชำย 25-35 ปวส.ขึน้ไป 1 ตำมประสบกำรณ์ บริษัท วิบลูยว์ัฒนอุตสำหกรรม จ ำกัด 0105526012238

วิศวกรเครื่องกล ชำย 30-35 ป.ตรี วศบ.เครือ่งกล 1 ตำมประสบกำรณ์ 231/1 ถ.สรรค์ประศำสน์ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
(สำขำพนมสำรคำม) เบอรโ์ทรศัพท์ 089-8111504

ประเภทกิจกำร ผลิตแผ่นไมอั้ดซีเมนต์

81 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 21-30 ม.3 ขึน้ไป 15 330 บ/ว บริษทั ซังโกะ ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 0245563002011

(ชัว่ครำว) 90/3 ม.9 ถ.บำงนำ-ตรำด (กม.36) ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-570035 ตอ่ 272,262
ประเภทกิจกำร ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์

82 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20-35 ม.3 ขึน้ไป 10 336 บ/ว บริษัท แอดวำนซ์ คอมโพสทิ จ ำกัด 0105537062827

69/5 ม.6 ต.ท่ำขำ้ม อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอร์โทรศัพท์ 038-573637 ประเภทกิจกำร ผลิตผลิตภณัฑ์ไฟเบอร์กลำส

83 เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ช/ญ 22-35 ปวส.ขึน้ไป 2 ตำมโครงสร้ำง บริษัท ฮำร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทยแลนด)์ จ ำกัด 0245561001327

95/59 ม.1 ต.คลองประเวศ อ.บ้ำนโพธิ ์จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอร์โทรศัพท์ 062-6731408 ประเภทกิจกำร ซ้ือ-ขำย ฮำร์ดแวร์

84 ชำ่งเครื่องกล ชำย 25-35 ปวส.ขึน้ไป 1 ตำมโครงสร้ำง บรษัิท สหไทยรวมเศษ จ ำกัด 0245565001755
เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ชำย 22-35 ปวช.ขึน้ไป 2 ตำมโครงสร้ำง 124 ม.1 ต.คลองบ้ำนโพธิ์ อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนทั่วไป ชำย 20-30 ป.4 ขึน้ไป 4 ตำมโครงสร้ำง เบอรโ์ทรศัพท์ 038-088633, 062-6731408

(ประจ ำเครือ่งบบีอัดขวด) ประเภทกิจกำร ซ้ือ-ขำย สินค้ำรไีซเคิล
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
85 เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ (พูดจีนได)้ ช/ญ 23-35 ป.ตร ีขึน้ไป 1  - บริษัท จอยน์ซุน อิเลค็ทรอนิคส ์แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จ ำกัด 0115555013719

เจ้ำหน้ำที่ R&D Supervisor ช/ญ 35-45 ป.ตร ีขึน้ไป 1  - 68 ม.18 ถ.สวุนิทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

ชำ่งเทคนิค ชำย 22-35 ปวส.-ป.ตร ีเครื่องกล,ไฟฟ้ำ 1  - เบอรโ์ทรศัพท์ 063-3939060 (คุณปุ๋ย)

พนักงำนฝ่ำยผลิต หญงิ 18-32 ม.6-ปวช. 10  - ประเภทกิจกำร ผลิตส่วนประกอบอิเล็คทรอนิคส์ สำย USB ส่งออก

เจ้ำหน้ำที่สโตร์ ชำย 18-35 ม.6-ปวช. 1  - ** ไมม่ปีัญหำกำรเดนิทำง ** ไมม่รีถรบั-ส่ง
หัวหน้ำงำน ช/ญ 22-32 ปวส.-ป.ตรี 5  -

86 พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ QC ชำย 23-35 ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง บรษัิท สวอน สยำม คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด 0105540077970

พนักงำนควบคุมเครื่องจักร ชำย 23-35 ม.3-ปวช. 5 ตำมตกลง 5/1 ม.7 ต.บำงพระ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
ชำ่งเชือ่ม ชำย 23-35 ม.3 ขึน้ไป 4 ตำมตกลง เบอร์โทรศัพท์ 038-516670-2 , 081-9493098 , 089-2486329

พนักงำนพ่นสี ชำย 23-35 ม.3 ขึน้ไป 2 ตำมตกลง ประเภทกิจกำร ผลิตปั๊มลม

** สัมภำษณ์ทรำบผลทันที พรอ้มเริ่มงำน **
87 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ม.3-ปวส. 2 10500-11800 บ/ด บรษัิท ไทยมติซุยสเปเชยีลตี ้เคมคีอล จ ำกัด 0105534045671

พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 18-35 ม.3-ปวส. 4 10500-11800 บ/ด 5 ม.10 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.36 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-570120-4
ประเภทกิจกำร ผลิตเคมภีณัฑ์

88 Production Staff ชำย 21-45 ม.3-ปวส. 2 ตำมตกลง บริษัท ซำนีอะ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0105554151581

เจ้ำหน้ำที่สโตร์ ชำย 21-45 ม.3-ปวส. 1 ตำมตกลง 1/29 ม.5 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ

Maintenance Dry ชำย 21-45 ปวส.-ป.ตรี 2 ตำมตกลง เบอรโ์ทรศัพท์ 038-577307

มีประสบกำรณ์ด้ำนช่ำงแม่พิมพ์ ประเภทกิจกำร ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะชิ้นส่วนยำนยนต์

87 เจ้ำหน้ำที่สโตร์ ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 1 12000 บ/ด ขึน้ไป บรษัิท ฟูจิเฟล็กซ์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ำกัด 0245564000577

เจ้ำหน้ำที่บัญชี หญงิ 18-35 ป.ตรี 1 15000 บ/ด ขึน้ไป 1/7 ม.5 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ
พนักงำน QC/QA ช/ญ 18-35 ปวช. ขึน้ไป 1 12000 บ/ด ขึน้ไป เบอรโ์ทรศัพท์ 038-577196

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-40 ป.6 ขึน้ไป 2 10000 บ/ด ขึน้ไป ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

88 Therapist กดสวิ ช่วยแพทย์ ช/ญ 18-35 ม.6 ขึน้ไป 1  - ไลฟ์ คลินิก สำขำฉะเชงิเทรำ
ทีป่รึกษำควำมควำมงำม ช/ญ 18-35 ม.6 ขึน้ไป 1  - 1585 ถ.เทพคุณำกร ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ


(Sales Consultant) เบอรโ์ทรศัพท์ 099 445 9262
ประเภทกิจกำร คลินิก

89 พนักงำนชำ่ง ชำย 18-35 ม.3 ขึน้ไป 3  - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยออโต้โคท 0243551000148

217 ถ.ศุขประยรู ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 081-9326052 , 089-7878736
ประเภทกิจกำร คำรแ์คร์

90 พนักงำน แผนกวิศวกรรม ชำย 25-35 ปวส. ขึน้ไป 1  - บริษัท ชลิต อินดัสเตรียล จ ำกัด 0245540000623

** มรีถรับ-สง่ (ฟรี) ** 27/11 หมูท่ี ่6 ต.บำงขนำก อ.บำงน้ ำเปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 082-3469598 , 095-6944059
ประเภทกิจกำร รับท ำแมพิ่มพ์โลหะ และขึ้นรูปโลหะทกุชนิด
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
91 พนักงำนขำย Sales ช/ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี 5  - บรษัิท เอส.ซี.ยูสคำร ์จ ำกัด 0245550000880

799/5 หมู่ที่ 1 ต.พนมสำรคำม อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 083-1103141 (พ่ีใหม)่
ประเภทกิจกำร ซ้ือ ขำย แลกเปลีย่นรถยนต์มือสองทุกชนิด

92 พนักงำนประสำนงำนและตลำด ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 1  - บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จ ำกัด 0245538000557

(ประจ ำส ำนักงำนใหญ)่ 5 ถนนสวุนิทวงศ์ ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรำ จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 1  - 20/5 ม.6 ต.วังเย็น อ.แปลงยำว จ.ฉะเชงิเทรำ
(ประจ ำส ำนักงำนใหญ)่ เบอรโ์ทรศัพท์ 038-813444 , 086-3411522

พนักงำนเกษตรและสิ่งแวดล้อม ช/ญ 20-35 ป.ตรี 1  - ประเภทกิจกำร ซ้ือ ขำย แลกเปลีย่นรถยนต์มือสองทุกชนิด

(ประจ ำโรงงำนสำขำแปลงยำว)

ชำ่งไฟฟ้ำ (สำขำแปลงยำว) ช/ญ 20-35 ปวช.-ปวส. 1  -
93 แมบ่้ำน หญงิ 30-50 ป.4 ขึน้ไป 1 10000 บ/ด กำรยำงแหง่ประเทศไทยจังหวัดฉะเชงิเทรำ 0994001057192

487/22-23 ถ.ศุภกิจ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 091-4147954 ,089-9684187
ประเภทกิจกำร รฐัวิสำหกิจ

94 เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวส. คอมฯ 1 ตำมตกลง บรษัิท แสนภดูำษ เฮลทค์ลับ แอนด ์ทรทีเมนท ์จ ำกัด 0105557115233

พนักงำนนวดไทย สปำ หญงิ 23 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 5 ตำมโครงสร้ำง 118-118/1 ม.4 ต,ลำดขวำง อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

เทรนเนอร์ ช/ญ 23 ขึน้ไป ป.ตรี วิทยฯ์กำรกีฬำ 5 ตำมโครงสร้ำง เบอรโ์ทรศัพท์ 094-6689223 , 081-6111384

เจ้ำหน้ำที่ดแูลควำมปลอดภยั ชำย 25 ขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 5 ตำมโครงสร้ำง ประเภทกิจกำร ธุรกิจสุขภำพครบวงจร

แมบ่้ำน หญงิ 25-50 ป.4 ขึน้ไป 5 ตำมโครงสร้ำง

ชำ่งไฟฟ้ำ/ซ่อมบ ำรงุ ชำย 25 ขึน้ไป ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำก ำลัง 1 ตำมโครงสร้ำง

พนักงำนดแูลงำนสวน ช/ญ 25-45 ป.4 ขึน้ไป 4 350-400 บ/ว

95 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-35 ป.6 ขึน้ไป 30 330 บ/ว บรษัิท ไทย-เยอรมนั มที โปรดกัท์ จ ำกัด 0105533037836

พนักงำนควบคุมคุณภำพ QC หญงิ 20-32 ป.6 ขึน้ไป 10 340 บ/ว 74 นิคมฯเวลโกรว์ ซ.5 ม.5 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 081-6439389
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยไส้กรอก

96 พนักงำนขบัรถ ชำย 25-35 ป.6-ม.3 2 10,000-12000 บ/ด บรษัิท วอลล์แปดริ้ว จ ำกัด 0245553000805
32/3/8 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บำงตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 086-3698799
ประเภทกิจกำร ไอศกรมีวอลล์
สวัสดกิำร เบีย้ขยันรำยเดอืน,เงนิรำงวัลพิเศษกลำงเดอืน,เบีย้เลี้ยงรำยวัน

97 พนักงำนประจ ำเครื่องพิมพ์ ชำย 18-30 ม.3 ขึน้ไป 3  - บรษัิท ดอท สกรนี จ ำกัด 0245549000618
พนักงำน QC หญงิ 18-30 ม.3 ขึน้ไป 1  - 28/4 หมู่ 7 ต.ท่ำไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 038-093589 , 0846528627
ประเภทกิจกำร พิมพ์สตกิเกอร์
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
98 เจ้ำหน้ำที ่จป.วชิำชีพ ช/ญ 30-45 ป.ตรี 1 18000 บ/ด ขึน้ไป บรษัิท เพียว มำรเ์ก็ตติง้ จ ำกัด

(Safety Officer) 5/3 ม.22 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 080-5904986
ประเภทกิจกำร ค้ำส่ง-ปลีก (เน้ือหม)ู

99 ชำ่งก่อสรำ้ง ชำย 18-40 ป.6 ขึน้ไป 30 350-500 บ/ว ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ชโนทัยคอนสตรัคชัน่ 0243560000732

ตำมประสบกำรณ์ 35/72 ม.3 ต.บำงพระ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 065-9956239 (คุณนุ่น)
ประเภทกิจกำร ก่อสรำ้ง
สวัสดกิำร มทีี่พักให้ , มค่ีำล่วงเวลำ OT

100 Asst. Technical Manager ชำย 25 ปี ขึน้ไป ป.ตร ีขึน้ไป 1  - บรษัิท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จ ำกัด
Safety&Environment Manager ชำย 25 ปี ขึน้ไป ป.ตร ีขึน้ไป 1  - ** บรษัิทในกลุม่ บรษัิทพลังงำนบรสิุทธิ์ **
Environment Supervisor ชำย 25 ปี ขึน้ไป ป.ตร ีขึน้ไป 1  - 8/8 ม.1 ต.คลองประเวศ อ.บำ้นโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ

Technical Engineer ชำย 20 ปี ขึน้ไป ป.ตร ีขึน้ไป 3  - เบอรโ์ทรศัพท์ 065-9956239 (คุณนุ่น)

Chinese Translator ชำย 20 ปี ขึน้ไป ป.ตร ีขึน้ไป  - ประเภทกิจกำร ก่อสรำ้ง

Assembly Technician ชำย 20 ปี ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 15  -
Welding Technician ชำย 20 ปี ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 15  -
Painting Technician ชำย 20 ปี ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 15  -
After sales Officer ชำย 20 ปี ขึน้ไป ป.ตรี 5  -
Electrical Engineer ชำย 20 ปี ขึน้ไป ป.ตรี 1  -
Senior Electrical Technician ชำย 20 ปี ขึน้ไป ป.ตร ีขึน้ไป 5  -
Mechanical Technician ชำย 20 ปี ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 2  -

101 ครสูอนขบัรถยนต์ หญงิ 25 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ำกัด 5  - โรงเรยีนสอนขบัรถ เซฟด ีไดรฟ์เวอร์
ครูสอนขับรถชนิดที ่3 หญงิ 25 ปี ขึน้ไป ไมจ่ ำกัด 5  - 16/6 ม.1 ต.บำงพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 (ซอยวัดผำ - วัดทำ่อิฐ)

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร หญงิ 18 ปี ขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 1  - เบอรโ์ทรศัพท์
ประเภทกิจกำร โรงเรยีนสอนขบัรถ

102 ผู้จัดกำรรำ้นโดนใจ ช/ญ 20-35 ป.ตรี 1  - บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 0107536000633

หัวหน้ำแผนกอำหำรแห้ง ช/ญ 20-35 ป.ตรี 1  - 9 หมู ่1 ถ.บำงปะกง - ฉะเชงิเทรำ ต.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ

พนักงำนจดัเรยีงสนิค้ำทัว่ไป ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 1  - เบอรโ์ทรศัพท์ 087-13177181 (คุณทิพย์สุดำ)

พนักงำนแผนกอำหำรทะเล ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 1  - ประเภทกิจกำร ซูเปอรม์ำรเ์ก็ต

เจ้ำหน้ำที่แผนกซ่อมบ ำรุง ช/ญ 20-35 ปวช.-ปวส. 1  -
พนักงำนขำยรำ้นโดนใจ ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 1  -
พนักงำนจัดเรียงสินค้ำอำหำรแหง้ ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 1  -
พนักงำนแผนกหม ูเน้ือไก่ ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 1  -
พนักงำนแผนกครวัรอ้น ช/ญ 18-35 ม.3 ขึน้ไป 1  -
เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยป้องกันกำรสญูหำย ช/ญ 20-35 ปวช.-ปวส. 1  -
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ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตัง้
103 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. ชำ่งทกุสำขำ 5  - บรษัิท อำร์.เจ.ลอนดอนเคมีคอลอินดัสทรสี์ จ ำกัด 0245537000871

พนักงำนคุมเครื่อง ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. ชำ่งทกุสำขำ 5  - 42/4 ม.14 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. ชำ่งทกุสำขำ 5  - เบอรโ์ทรศัพท์ 086-3951505 , 033-590237-8

(ขบัรถโฟล์คลิฟท)์ ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยสีและขีผ้ึ้ง

เจ้ำหน้ำทีท่รัพยำกรบุคคล ช/ญ 25-35 ป.ตรี คอมฯ หรือที่เก่ียวขอ้ง 1  -
104 ชำ่งเทคนิค ชำย 25-30 ปวช. ชำ่งยนต์ 3 11000 บ/ด ขึน้ไป บรษัิท ไทยธำดำมอเตอร ์จ ำกัด 0245545000141

9/9 ม.3 ต.บำงตนีเป็ด อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ
เบอรโ์ทรศัพท์ 038-981000
ประเภทกิจกำร ธุรกิจรถยนต์

105 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ม.3 150 330 บ/ว บรษัิท ศิรวิัฒนำอินเตอรพ์ริ้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 0107538000622

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

เบอรโ์ทรศัพท์ 082-0057954
ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยสิง่พิมพ์

106 ชำ่งประกอบ/เชือ่ม ชำย 25-40 ม.3 ขึน้ไป 4 ตำมตกลง บริษัท สตำร์ ทรัค แอนด ์บสั จ ำกัด 0105550061049

ชำ่งเขยีนแบบ ชำย 22-28 ปวช. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง 49/9 ม.16 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เครื่องกล,อุตสำหกำร เบอรโ์ทรศัพท์ 038-086781-3
ประเภทกิจกำร สร้ำงประกอบดัดแปลงสภำพรถยนต์ฯ

107 เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรทัว่ไป หญงิ 25-35 ป.ตร ีทุกสำขำ 1 ตำมตกลง บรษัิท ภูมิวิศว์ เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด 0105537145641

230/15 ม.6 ซ.ท่ำสะอ้ำน 4 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

เบอรโ์ทรศัพท์ 089-0500052 , 098-9376207
ประเภทกิจกำร ออกแบบ ผลติ ตดิตั้ง บริกำร และตดิตั้งเครื่องจกัร

สนใจสมคัรงำนตดิตอ่ไดท้ี่  สนง.จัดหำงำนจังหวัดฉะเชงิเทรำ  โทร : 0-3851-4842 , 08-8202-1265 P. 16


