
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน คุณสมบัติ/สวัสดิการ ค่าตอบแทน

1 บริษัท บรรจภัุณฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อม จ ากัด เพศ ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์หรือสาชาอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง มีใบรับรองการฝึกอบรม

140 หมู ่5 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชยันาท ด้านการสอบเทียบเคร่ืองเคร่ืองมือวัดหรือด้านการสอบเคร่ืองมือวัดและอปุกรณ์ในโรงงานอตุสาหกรรม

โทร. 084-154-6000 อย่างน้อย 1 ปี

เพศ ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/สาขา

เทคโนโลยีการบรรจแุละวัสดุ/สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหการ มีประสบการณ์ในโรงงานอตุสาหกรรม

อย่างน้อย 1 ปี มีความรู้ด้านโครงสร้างบรรจภัุณฑ์ และการออกแบบ

2 บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) เพศ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิการศึกษา มีความขยัน อดทน รักความสะอาด มีใจรักงานบริการ

177 หมู ่8 ต.วังไกเ่ถื่อน อ.หนัคา จ.ชยันาท ถ้าเป็นผู้พิการ จะต้องมีบัตรผู้พิการ และเป็นผู้พิการทางการได้ยิน/ส่ือสาร/หหูนวก

โทร. 056-410-666 ต่อ 102/ 098-714-4240

เจา้หน้าที่วิศวกรรมอาวุโส 1 335 บาท/วัน

แม่บ้าน 1 335 บาท/วัน

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดชัยนำท ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565

เจา้หน้าที่ประกนัคุณภาพ 1 335 บาท/วัน



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน คุณสมบัติ/สวัสดิการ ค่าตอบแทน

3 คลาสสิคคาร์ คาราวาน เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิการศึกษา มีความรู้ในการดูแลแลจดัสวน ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ

96 หมู ่7 ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา จ.ชยันาท มีความอดทน ซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความตรงต่อเวลา มีที่พักให้

โทร. 095-991-8869

4 บริษัท เล็ก เฮง เจริญ จ ากัด เพศชาย อายุ 20- 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์ มีความซ่ือสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

8/9  ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชยันาท จ.ชยันาท มีประกนัสังคม/เบี้ยขยัน

โทร. 056-011-075

5 บริษ ท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน) เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีความรู้ในการดูแลแลจดัสวน ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ มีความอดทน

15 หมู ่10 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห ์จ.ชยันาท ซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความตรงต่อเวลา หากมีความรู้เร่ืองระบบไฟฟ้า ประปา

โทร. 086-971-7447 เบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ขับรถตัก ขับรถพ่วงด้ัม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถท างานเป็นกะได้ มีความอดทน ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความตรงต่อเวลา

6 บริษัท รักษาความปลอดภัย รัศมีแจม่ผล จ ากัด เพศ หญิง อายุไม่เกนิ 50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิการศึกษา มีความขยัน อดทน รักความสะอาด มีใจรักงานบริการ

143/5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชยันาท จ.ชยันาท มีประกนัสังคม/เบี้ยขยัน/OT ปฏิบัติงานที่บริษัท อซูีซุชยันาท จ ากดั

โทร. 085-920-4725

เพศ ชาย อายุไม่เกนิ 50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิการศึกษา มีความขยัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

มีประกนัสังคม/เบี้ยขยัน/OT ปฏิบัติงานที่บริษัทซาบีน่า จ ากดั (มหาชน)พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 9,300 บาท/เดือน

แม่บ้าน 1 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถตัก 1 335 บาท/วัน

พนักงานขับรถส่งสินค้า 5 9,000 บาท/เดือน

คนสวน 1 335 บาท/วัน

คนสวน 1 335 บาท/วัน

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดชัยนำท ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน คุณสมบัติ/สวัสดิการ ค่าตอบแทน

7 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธนภัทร ชัยนาท ปิโตรเลียม เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิการศึกษา มีความขยัน มีความอดทน มีความซ่ือสัตย์ 

272 หมู ่3 ต.ชยันาท อ.เมืองชยันาท จ.ชยันาท สามารถท างานเป็นกะได้ มีประกนัสังคม/เบี้ยขยัน/OT

โทร. 089-777-2896/099-160-4666

เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีความขยัน มีความอดทน มีความซ่ือสัตย์ มีใจรักงานบริการ

สามารถท างานเป็นกะได้ มีประกนัสังคม/เบี้ยขยัน/OT

เพศ หญิง ไม่จ ากดัอายุ ไม่จ ากดัวุฒิการศึกษา มีความขยัน มีความอดทน มีความซ่ือสัตย์ รักความสะอาด

มีประกนัสังคม/เบี้ยขยัน/OT

8 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ ชัยนาท จ ากัด (มหาชน)

798 หมู ่5 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชยันาท จ.ชยันาท เพศ ชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีประกนัสังคม

โทร. 092-558-8245

9 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โปรคเกอร์ จ ากัด เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์

3/1 ถนนชยันาท-สุพรรณบุรี ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชยันาท มีคนค้ าประกนัในการท างาน มีประกนัสังคม คอมมิชัน่/อนิเซฟทีฟ ชดุยูนิฟอร์ม กองทุนส ารองเล้ียงชพี

โทร. 087-5439191/091-890-5857 เงินเดือนขึ้นทุกปี พักร้อนประจ าปี

10 จ เร ประดิษฐ์เหล็ก เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิการศึกษา มีความขยัน มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

313 หมู ่6 ต.ท่าชยั อ.เมืองชยันาท จ.ชยันาท หากมีประสบการณ์ด้านชา่งเชือ่ม ชา่งประกอบ ชา่งกลึง จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประกนัสังคม

โทร. 088-282-4282

ชา่งเชือ่ม 3 400 บาท/วัน

พนักงานเทคนิค  (IT) 1 335 บาท/วัน

Telesale ประจ าสาขา 10 12,000 บาท+/เดือน

พนักงานเซเว่น 5 335-400 บาท/วัน

แม่บ้าน 1 335 บาท/วัน

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดชัยนำท ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565

พนักงานบริการเติมน้ ามัน 2 335-425 บาท/วัน



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน คุณสมบัติ/สวัสดิการ ค่าตอบแทน

11 บริษัท โรงสี กู้เกียรติ จ ากัด เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิการศึกษา มีความขยัน มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

230 หมูท่ี่ 1 ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา จ.ชยันาท มีประกนัสังคม ชดุยูนิฟอร์ม มีที่พักให้

โทร. 036-510-620/081-609-3939

เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป มีความรู้เกีย่วกบัไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความขยัน มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีประกนัสังคม ชดุยูนิฟอร์ม มีที่พักให้

12 ร้านสินทรัพย์ เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์ มีความซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบ

126 ถนนพรหมประเสริฐ อ.เมืองชยันาท จ.ชยันาท ต่อหน้าที่ มีประกนัสังคม

โทร. 081-888-1722

13  บริษัท คูโบต้า ลิม้เจีย๊บฮง จ ากัด เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. มีความขยัน มีความอดทน มีความซ่ือสัตย์

513 หมู ่4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชยันาท จ.ชยันาท  มีประกนัสังคม เบี้ยเล้ียง ค่าคอมมิชชัน่

โทร. 093-194-3355

เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. มีความขยัน มีความอดทน มีความซ่ือสัตย์ 

 มีประกนัสังคม เบี้ยเล้ียง ค่าคอมมิชชัน่

พนักงานขาย-การตลาด

พนักงานบริการ-บริหารงาน

3

3

335 บาท/วัน

335 บาท/วัน

ชา่งไฟฟ้า 2 335 บาท/วัน

พนักงานขับรถ 2 10,500 บาท/เดือน

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดชัยนำท ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565

พนักงานฝ่ายผลิต 3 335 บาท/วัน


