
ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
1 พนักงานแคชเชียร์ ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 3 320.-/วัน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อ่ิมปุ๊บป๊ับ

(7-11 สำขำอปว.)

98/8 ม.4 ต.บ้านอิฐ 
อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 

14000
โทร...081-1901112

2 ท่ีปรึกษาการขาย ช/ญ 20-35 ปี ไม่จ ากัด หลายอัตรา ตามตกลง บริษัท นิสสันออโต้แกลเลอร่ี
เอมอร์ จ ำกัด สำขำอ่ำงทอง

99/9 ม.4 ต.บ้ำนอิฐ 
อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 

14000
โทร...062-3540759

3 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 5 ตามตกลง บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จ ำกัด
86 ม.4 ถ.สำยเอเชีย ต.จรเข้ร้อง

ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 1 ตามตกลง อ.ไชโย จ.อ่ำงทอง 14140
 (ช่างไฟฟ้า) โทร...035-610946
พนักงานขับรถสิบล้อ ชาย 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัด 2 ตามตกลง 086-5576049
พ่วง
พนักงานขับรถแม็คโคร ชาย 18 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3 ตามตกลง

พนักงานท่ัวไป ชาย 18 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 3 ตามตกลง

4 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย ไม่เกิน 40 ปี ไม่จ ากัด 2 ตามตกลง ร้ำนขนมปังแปดแก้ว
4/2 ม.6 ต.มหำดไทย

ขับรถกระบะส่งของ ชาย ไม่เกิน 45 ปี ไม่จ ากัด 2 ตามตกลง อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 
14000

โทร...081-8146112

5 พนักงานส่งอาหาร ชาย 18-30 ปี ม.3 ข้ึนไป 3 ตามตกลง ร้ำนเดอะพิซซ่ำคอมปะน้ี
(สำขำโลตัสอ่ำงทอง)

โลตัสอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง
จ.อ่ำงทอง 14000

โทร...081-7128333

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดอ่ำงทอง
ประจ ำเดือน สิงหำคม  2564

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอ่ำงทอง

1



ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง
1 พนักงานขายของ หญิง 25 ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 2 ตามตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ก.ศรีสุวรรณ

หน้าร้าน 49 ม.2 ต.บ้ำนขวำง
กรรมกร ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ากัด 2 ตามตกลง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

13150
โทร...081-9431285

2 ช่างยนต์ ชาย 22 ปีข้ึนไป ปวช./ปวส. 4 ตามตกลง บริษัท พีเทคอีควิปเม้นท์ จ ำกัด
100 ม.1 ต.ท่ำตอ อ.มหำรำช

พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 25 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 ตามตกลง จ.พระนครศรีอยุธยำ 13150
โทร...081-4989888

086-8111261

3 ผู้ช่วยพนักงานขาย ชาย ไม่เกิน 38 ปี ไม่จ ากัด หลำยอัตรำ 18,000.- บริษัท เพนส์ มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
(ขับรถ) ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด
พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ ไม่เกิน 40 ปี ไม่จ ากัด หลำยอัตรำ ตามตกลง 662 18-20 ถ.พระรำมท่ี 3 

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กทม. 10120

โทร...084-7526424
098-2573357

4 พนักงานท่ัวไป ชาย 18 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 320.-/วัน บริษัท ธวัชชัย แพลนท์ เซอร์วิส
จ ำกัด

101 ม.1 ต.สามโคก อ.สามโคก
จ.ปทุมธำนี 12160
โทร...02-5931056

5 กราฟิกดีไซเนอร์ ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 1 ตามตกลง บริษัท อิฐแดง 2009 จ ำกัด
112 ม.1 ต.บำงนำงร้ำ

อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
13220

โทร...064-5414462

ประจ ำเดือน สิงหำคม  2564
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอ่ำงทอง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดอ่ำงทองและต่ำงจังหวัด


