
ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง สถานประกอบการ
1 พนักงานฝ่ายผลิต 100 ช/ญ 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 315.-/วัน บจก.เอส.ซี.เอส.สปอร์ตสแวร์
2 พนักงานเย็บจักร 50 ช/ญ 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 315.-/วัน 99/1 ม.6 ต.หาดอาษา

อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
โทร.056-410609

3 เจ้าหน้าทีก่ารตลาด 4 ช/ญ 18ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,000.-/เดือน บจก.ทีคิวเอม็อนิชัวร์รันส์โบรคเกอร์
4 เจ้าหน้าทีป่ระกันชีวิต 2 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 12,000.-/เดือน  3/1 ถ.พหลโยธิน  ต.บ้านกล้วย
5 เจ้าหน้าทีป่ระกันรถยนต์ 4 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 12,000.-/เดือน อ.เมืองชัยนาท  จ.ชัยนาท

(ประจ าสาขาตาคลี) โทร.056-412488 , 087-0960500

6 พนักงานเย็บจักร 30 ช/ญ 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 315.-/วัน บริษทั หนัคาบางกอกรับเบอร์ จ ากัด

7 พนักงานประกอบรองเท้า 20 ช/ญ 18-35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 315.-/วัน 240  ม.2  ต.บ้านเชี่ยน    

อ.หันคา  จ.ชัยนาท 

 โทร.062-5988186

8 ช่างกล/ไฟฟ้า 5 ช 23 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง บจก.บรรจุภัณฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม

สาขาทีเ่กี่ยวข้อง 140 ม.5 ต.อู่ตะเภา

อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 

โทร.087-1989032

9 พนักงานขาย 5 ช/ญ 22-30 ปี ป.ตรี 13,000.-/เดือน บจก.ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ 

+ค่าคอมมิชชั่น 10 ถ.วงษ์โต  ต.ในเมือง

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท  

โทร.095-9594662

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท ประจ าเดือน มีนาคม 2562



ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง สถานประกอบการ
10 ทีป่รึกษาการขาย 10 ช/ญ 20-35 ปี ม.6ขึ้นไป 9,450 บจก.โตโยต้าชัยนาท 2015

บาทต่อเดือน 168 ม.5 ถ.สายเอเชีย ต.อู่ตะเภา

+ค่าคอมมิชชั่น อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

โทร.056-014888

11 พนักงานขาย 1 ญ 18-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,900.-/เดือน  บริษทั ทริปเปลิท ีบรอดแบนด์ จ ากัด
95/1  ถ.พรหมประเสริฐ95/1  ถ.พรหมประเสริฐ

ต.ในเมือง  อ.เมืองชัยนาท

จ.ชัยนาท โทร.056-010030-1

12 พนักงานขับรถตู้ 1 ช 30-50 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง บริษัท ชัยนาททัวร์ จ ากดั

13 พนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถ 1 ช/ญ 20-50 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง 60/83-84  ถ.คงธรรม  ต.ในเมือง

14 พนักงานขับรถทัวร์ 1 ช/ญ 20-50 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง อ.เมืองชัยนาท  จ.ชัยนาท

(มีใบอนุญาตขับขี่รถทัวร์)  โทร. 085-3582575

15 ทีป่รึกษาการขาย 1 ช/ญ 18ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 315.-/วัน บริษทั อีซูซุชัยนาท จ ากัด

16 เจ้าหน้าทีก่ารตลาดออนไลน์ 1 ช/ญ 18ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง 358 ม.5 ต.บ้านกล้วย 

อ.เมืองชัยนาท  จ.ชัยนาท  

โทร.056-412174-5

17 พนักงานเย็บจักร 200 ช/ญ 18ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 315.-/วัน บริษทั ซาบนี่า จ ากัด

(เย็บจักรไม่เป็นบริษัทฯ สอนฝึกเย็บให้ฟรี / มีค่าเดินทางให)้ 177 ม.8  ต.วงัไก่เถื่อน อ.หนัคา

จ.ชัยนาท โทร.056-410666



ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง สถานประกอบการ
18 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 315.-/วัน บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ สาขาชัยนาท

19 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 315.-/วัน 798 ม.5 ต.บ้านกล้วย

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

โทร.092-5588245

20 พนักงานคลังสินค้า 1 ช 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง บริษทั เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวร์ิคส จ ากัด

21 พนักงานประจ าห้องแล็บ 1 ญ 18-37 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง 197 ม.5 ต.หาดอาษา 

22 คนสวน 1 ช/ญ 20-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

โทร.056-019712-3 ต่อ 125

23 แคชเชียร์ (เข้ากะได้) 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,000.-/เดือน บจก.วีรนันท์

24 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง 38/1 ม.8 ต.ท่าฉนวน

สาขาบัญชี หรือ ทีเ่กี่ยวข้อง อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

25 พนักงานประสานงานการตลาด 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง โทร. 089-9619743  แผนกบุคคล
(ประจ าที่ลานจอดทับกวาง จ.สระบรีุ)

26 พนักงานลานสี 15 ช 18ปีขึ้นไป ป.6-ปวส. ตามตกลง บจก.ธนสรรไรซ์

27 วิศวกรเคร่ืองกล 1 ช 25ปีขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง 196 ม.2 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลหรืออื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง จ.ชัยนาท

โทร.056-491491 ต่อ 107

28 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20ปีขึ้นไป ม.3ขึ้นไป ตามตกลง บริษัท เค-วิน มอเตอร์ จ ากัด

29 แม่บ้าน 1 20ปีขึ้นไป ไม่จ า ตามตกลง 30 ม.2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์

30 พนักงานช่าง 1 20ปีขึ้นไป ม.3ขึ้นไป ตามตกลง จ.ชัยนาท

31 พนักงานอะไหล่ 1 20ปีขึ้นไป ม.3ขึ้นไป ตามตกลง โทร.056-410824



ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง สถานประกอบการ
32 ทีป่รึกษาการขาย 20 ช/ญ 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง บจก.พี มอเตอร์ กรุ๊ป

116 ม.5 ถ.สายเอเชีย ต.อู่ตะเภา
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
โทร.064-0030162,080-3030465

ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง สถานประกอบการ

1 พนักงานฝ่ายผลิต (Part Time) 20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 315บาท/วัน บจก.เอส.ซี.เอส.สปอร์ตสแวร์

(นักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน) 99/1 ม.6 ต.หาดอาษา

อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

โทร.056-410609

2 พนักงานจัดเล้ียง (Part Time) 5 ช/ญ 15ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 315บาท/วัน โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์
(รับงานเป็นจ็อบ) 1013 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง

จ.ชัยนาท 17000
โทร. 093-1380727

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดชยันาท (Part Time)

ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัชยันำท โทรศพัท/์โทรสำร 056-413035-6


