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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
1 หัวหน้าแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี 1 18,000 ข้ึนไป บจม.สยามแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา

พนักงานการตลาด ช/ญ 21 ข้ึนไป ป.ตรี 1 13,000-15,000 21/4 ม.5 ต.วังตะเคียน  อ.เมือง
พนักงานรับสินค้า ช/ญ 21 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1 11,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา  
พนักงานฝ่ายแคชเชียร์ ช/ญ 21 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 1 11,000 ข้ึนไป เบอร์โทรศัพท์  081-641-8262/095-949-5892

พนักงานฝ่ายอาหารสด ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 11,000 ข้ึนไป ประเภทกิจการ  ค้าส่ง
พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 ข้ึนไป สวัสดิการ  โบนัส, ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต,

ค่ากะ,ชุดฟอร์ม  และอ่ืนๆ
2 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 21 - 40 ป.6 - ปวส. 30 370 บาท บจก.ลอยัล ไฮ่เหล่ียง คอปเปอร์ (ปทท)

เจ้าหน้าท่ีฝ่าย IT ระดับ ชาย 21 - 30 ปวช. - ป.ตรี 1 ตามตกลง 102 ม.3 ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธ์ิ
ปฏิบัติการ จ.ฉะเชิงเทรา  
TECHNICAL ENGINEER ชาย 21 - 35 ป.ตรี 1 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท์ 038-577068-71

ประเภทกิจการ  ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ
สวัสดิการ  เบ้ียขยัน, ค่ากะ, โอที, โบนัส,
ชุดฟอร์ม, ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ และอ่ืนๆ

3 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ช/ญ 35 - 45 ป.ตรี - ป.โท 1 ตามตกลง บจก.ทีมพลาส เคมีคอล
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 25 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 2 430 บาท 3/3 ม.1 ต.พิมพา  อ.บางปะกง
Part-time 4 เดือน จ.ฉะเชิงเทรา  
พนักงานฉีดเพลท หญิง 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2 325 บาท เบอร์โทรศัพท์  089-2453331
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 ข้ึนไป ไม่จ ากัด 20 325 บาท ประเภทกิจการ  ผลิตเม็ดพลาสติก

สวัสดิการ  ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน,
ค่าอาหาร, ค่ากะ, โบนัส  รถรับส่ง (สายแปดร้ิว
สายบางวัว, สายบางนา, สายพิมพา) และอ่ืนๆ

4 ผู้จัดการแผนกขายค้าปลีก ช/ญ 25 - 35 ป.ตรี 5 15,000 ข้ึนไป บจม.ดูโฮม 
พนักงานตรวจเซ็คสินค้า ชาย 25 - 35 ปวส. - ป.ตรี 5 10,000 ข้ึนไป 88/8 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง
เจ้าหน้าท่ีธุรการ หญิง 25 - 35 ปวส. - ป.ตรี 5 10,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา  
พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 21 - 35 ม.3 ข้ึนไป 20 10,000 บาท เบอร์โทรศัพท์  098-1051702
พนักงานคลังสินค้า ชาย 21 - 35 ม.3 ข้ึนไป 10 10,000 บาท ประเภทกิจการ  ขายวัสดุตกแต่งบ้าน
พนักงานขายสินค้า (PC) ช/ญ 21 - 35 ม.3 ข้ึนไป 50 ตามตกลง สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน
พนักงานขับรถโฟลิฟล์ ชาย 21 - 35 ปวส. ข้ึนไป 5 ตามตกลง

5 พนักงานแผนกครัวเรือน ช/ญ 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 2 10,000 บาท บจม.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
พนักงานแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 บาท 9/1  ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง   ต.หน้าเมือง
พนักงานแผนกหมู เน้ือ ไก่ ชาย 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 2 10,000 บาท อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานแผนกผักผลไม้ ช/ญ 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 2 10,000 บาท เบอร์โทรศัพท์  087-1377181
พนักงานแผนกแคชเชียร์ ช/ญ 18 - 45 ม.6 ข้ึนไป 5 10,000 บาท ประเภทกิจการ  ค้าส่ง
พนักงานแผนกเคร่ืองเขียน ช/ญ 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 บาท สวัสดิการ ตามกฏหมายแรงงาน
พนักงานแผนกรับสินค้า ชาย 18 - 45 ม.3 ข้ึนไป 5 10,000 บาท

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
6 ช่างเทคนิค ชาย 19 - 35 ปวส. 5  - บจม.สหวิริยาเพลทมิล

ทุกสาขา 160 ม.14 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
วิศวกร ชาย 22 - 40 ป.ตรี 4  - จ.ฉะเชิงเทรา

เคร่ืองกล/ไฟฟ้า/ เบอร์โทรศัพท์  081-9262352
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทกิจการ   เหล็กแผ่น

Admin หญิง 22 - 35 ปวส.-ป.ตรี 2  - สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน
บัญชี/คอมพิวเตอร์

การจัดการ/ทรัพย์กร

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 19 - 35 ม.3 - ม.6
7 พนักงานเช่ือม Co2 ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  - บจก.ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย

วิศวกร ชาย 18 ข้ึนไป ป.ตรี 3  - 8/9 ม.15 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง
พนักงานพ่นสี ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3  - จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างเทคนิค/ช่างกลโรงงาน ชาย 18 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 3  - เบอร์โทรศัพท์  089-9364749
พนักงานขับรถ ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1  - ประเภทกิจการ   ป๊ัมข้ึนรูปช้ินส่วนโลหะ

สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, ชุดฟอร์ม, ประกันสังคม
ค่ากะ, โบนัส,และอ่ืนๆ

8 พนักงานประกอบ ชาย 22 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2 345 บาท บจก.สวอน สยาม คอร์ปอเรช่ัน
พนักงานคุมเคร่ืองจักร ชาย 23 - 35 ม.3 ข้ึนไป 2 345 บาท 5/1 ม.7 ต.บางพระ  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-516670-2 / 081-9493098

ประเภทกิจการ  ผลิตลังป๊ัมลม
สวัสดิการ  ค่าข้าว, เบ้ียขยัน, ค่าประสบการณ์
ค่าลักษณะงาน  และอ่ืนๆ

9 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ชาย 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 4 325 บาท บจก.บางปะกงเวชชกิจ
แม่บ้าน หญิง 18 - 45 ป.6 ข้ึนไป 4 325 บาท 185/1 ม.1 ต.บางวัว  อ.บางปะกง จ.ฉช
เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 25 ข้ึนไป ป.ตรี 2 ตามตกลง เบอร์โทรศัพท์  038-800300-1340
เจ้าหน้าท่ีการเงิน หญิง 22 ข้ึนไป ปวส. 3 ตามตกลง ประเภทกิจการ  โรงพยาบาล

สวัสดิการ  ตามกฎหมายแรงงาน

10 ผู้จัดการสถานี ช/ญ 25 - 40 ป.ตรี 2 20,000 ข้ึนไป บจก.สมาร์ทเพลส 304 ไอพี 3
บริการน้ ามัน ESSO สาขา 903 ม.2 ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม
พนักงานขับรถพ่วง ชาย 25 - 40 ไม่จ ากัดวุฒิ 5 15,000 ข้ึนไป จ.ฉะเชิงเทรา  
แม่บ้าน หญิง 25 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 2 325 บาท/วัน เบอร์โทรศัพท์  095-4541713
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 22 - 45 ไม่จ ากัดวุฒิ 7 325 บาท/วัน ประเภทกิจการ  ให้เช่าโกดัง/สถานท่ี

สวัสดิการ  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ, ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลืออ่ืนๆ, ค่าเช่าบ้าน  และอ่ืนๆ

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
11 Production Supervisor ชาย 30 ข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี 2  - บจก.ทองไชยอุตสาหกรรม

QC Supervisor ชาย 30 ข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี 1  - 20/1 ม.1 ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธ์ิ
หัวหน้างานผลิต ชาย 27 ข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี 2  - จ.ฉะเชิงเทรา
ล่ามภาษาญ่ีปุ่น (N2/N3) ช-ญ 22 ข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี 1  - เบอร์โทรศัพท์  038-578-662-6 ต่อ 3128
ช่างเทคนิค (Production) ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 2  - ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ช่างเทคนิค(NEW MODEL) ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 1  - สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, ชุดฟอร์ม, เบ้ียขยัน,
เจ้าหน้าท่ี QA ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 1  - ค่ากะ, เบ้ียเล้ียง, ค่าอาหาร+ข้าวเปล่าฟรี,
เจ้าหน้าท่ี QC ชาย 22 ข้ึนไป ปวส. 1  - โบนัส, กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  และอ่ืนๆ
Project Engineer ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 2  -
Production Engineer ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 1  -

12 เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ ช/ญ 24 - 40 ป.ตรี 2  - บจก.สยาม.เอ็น.เอช.
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ช/ญ 24 - 40 ป.ตรี 1  - 24/12 ม.3 ต.ลาดขวาง  อ.บ้านโพธ์ิ

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

13 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ันไป 20  - บจก.พอนเท็กซ์  
เจ้าหน้าท่ีปรับเซ็ทเคร่ือง ชาย 20 ข้ึนไป ปวช. - ปวส. 4  - 71/13,21 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
ฉีดพลาสติก จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิต ชาย 25 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 2  - เบอร์โทรศัพท์  038-573053 ต่อ 120

ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สวัสดิการ   ค่าอาหาร, ค่าเข้ากะ, ชุดฟอร์ม
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  และอ่ืนๆ

14 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 50 325 บจก.เอส.เค.ฮิวเมนรี เซอร์เชส
ช่างประจ าโรงงาน ชาย 18 - 30 ปวช. ข้ึนไป 50 378 79/3 ม.4 ต.เสม็ดใต้  อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์   033-020766
ประเภทกิจการ  จ้างเหมาแรงงาน
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

15 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 25 - 30 ม.3 ข้ึนไป 3 325 บจก.ไทยรุ่งกิจ  
55/5 ม.14 ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ าเปร้ียว
จ.ฉะเชิงเทรา 
เบอร์โทรศัพท์  038-592735-8
ประเภทกิจการ  ผลิตจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

16 พนักงานขาย ชาย 18 ข้ึนไป ป.ตรี 3  - บจก.ซันพาราไดช็  
เจ้าหน้าท่ีสโตร์ ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 2  - 112/1 ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก  อ.บ้านโพธ์ิ
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3  - จ.ฉะเชิงเทรา  เบอร์โทร  038-088792-4

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
17 เจ้าหน้าท่ีบัญชี หญิง 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.สยาม พลาสวูด 

88 ม.5 ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์   038-086330
ประเภทกิจการ  ผลิตประตู PVC แผ่นพลาสวูด
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

18 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 18 - 40 ปวส.ข้ึนไป 1  - บจก.นิโตโม
เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ ช/ญ 18 - 40 ปวส. ข้ึนไป 2  - 77/7 ม.3  ต.บางกรูด  อ.บ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์   038-588570-1
ประเภทกิจการ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

19 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ช/ญ 24 - 30 ป.ตรี 2  - บจก.ฟุตาบะ เจทีดับบลิว
78 ม.2 ต.พิมพา  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-522271-4
ประเภทกิจการ  แม่พิมพ์
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

21 ช่างเทคนิคประจ าเคร่ือง ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวช. 5  - บจก.เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค
เจ้าหน้าท่ีธุรการ ช/ญ 18 ข้ึนไป ปวช. 3  - 99 ม.2 ต.คลองนครเน่ืองเขต  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-579660-106
ประเภทกิจการ  เฟอร์นิเจอร์ไม้
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

22 เจ้าหน้าท่ีประสานงาน ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี 1  - บจก.ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์
ภาษาอังกฤษ (ภาษา) นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  

ถนนบางนา-ตราดกม.36
เบอร์โทรศัพท์  038-571551-58
ประเภทกิจการ   ส่งของต่างประเทศ
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง, โบนัส, ค่าอาหาร,ท่ีพัก
และอ่ืนๆ

23 ช่างเช่ือม ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3  - บจก.ทุน เอ็นจิเนียร่ิง
ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  - 63 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร  อ.เมือง
เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ชาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 4  - จ.ฉะเชิงเทรา
ช่างแมคคานิค ขาย 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 5  - เบอร์โทรศัพท์  063-3235546

ประเภทกิจการ  แพนปูน
สวัสดิการ  ประกันสังคม, โบนัส, ค่าเบ้ียขยัน
ชุดฟอร์ม, และอ่ืนๆ

สนใจสมคัรงำนตดิต่อไดท้ี ่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  Tel : 0-3851-4842   เพือ่
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
24 พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 20 - 40 ไม่ระบุ 10 325 บจก.ศูนย์กระจายสินค้า บ๊ิกซี

99/7 ม.1 ต.คลองเปรง  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  090-8090107
ประเภทกิจการ  คลังสินค้า
สวัสดิการ  รถรับ-ส่ง (บ้านโพธ์ิ-คลองเปรง)

25 ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า ชาย 30 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี 1 13,000 ข้ึนไป บจก.เอเชียฟิชเชอร่ี อินดัสตร่ี
หัวหน้า QC ช/ญ 30 - 35 ปวส. - ป.ตรี 1 18,000 ข้ึนไป 182 ม.12 ต.บางวัว  อ.บางปะกง
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - 35 ม.6 ข้ึนไป 10 325 บาท จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขับรถโฟลิพ์ ชาย 20 - 45 ป.4 ข้ึนไป 1 350 บาท เบอร์โทรศัพท์  084-2729702

ประเภทกิจการ  ผลิตเชือก, แห, อวน
สวัสดิการ  ตามกฏหมายแรงงาน

26 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 - 35 ม.3 ข้ึนไป 30 325 บจก.พานาโชนิค แอ็นไลแอ็นซ์  
71 ม.5 ต.บางสมัคร  อ.บางประกง
จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์  038-570013-19
ประเภทกิจการ  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
สวัสดิการ  ค่าอาหาร,เบ้ียขยัน, ค่าทักษะ
500-15,00 บาท, โอที และอ่ืนๆ
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