
ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 พนักงานขายสินค้า ชาย/หญิง 10 23 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 08.30-19.00 น. แนะน าสินค้า ขายสินค้า

ดูแลลูกค้า ใหบ้ริการลูกค้า
2 พนักงานเทคนิค ชาย/หญิง 1 22 ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 08.30-19.00 น. มีความรู้ด้าน IT สามารถแกไ้ขปญัหาได้ดี
3 พนักงานขับรถจัดส่งสินค้า ชาย 1 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 08.30-19.00 น. สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่ ท.2 หรือ ท.3

ประเภทกิจการ  :  จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง และของตกแต่งบ้านครบวงจร
ที่ตัง้  798 หมู ่5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 056-014200/092-5588245

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 1

บรษิัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) โต๊ะที่ 1



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 พนักงานขาย ดูแลลูกค้า ชาย/หญิง 5 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000+/เดือน 08.00-17.30 น. แนะน า ขายสินค้า
2 พนักงานกระจายซิม ชาย/หญิง 2 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000+/เดือน 08.00-17.30 น. ดูแล ใหบ้ริการลูกค้า

ออกบธูตามชุมชน
มีประกนัสังคม

ประเภทกิจการ  :  โทรคมนาคม
ที่ตัง้  10 ถนนวงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 086-5001043

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 2

บรษิัท ทรูดสิทรบิวิชั่นแอนด์เซลล์ จ ากัด โต๊ะที่ 2



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 วิศวกร ชาย/หญิง 1 22-35 ปี วิศวกรรม/ไฟฟ้า 16,000+/เดือน 08.00-17.30 น.
2 ช่างไฟฟ้า ชาย/หญิง 3 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 11,500-15,000/เดือน 08.00-17.30 น.     เบีย้ขยัน มีประกนัสังคม
3 พนักงานบญัชี ชาย/หญิง 2 18-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 11,500-15,000/เดือน 08.00-17.30 น.
4 พนักงานการตลาด ชาย/หญิง 5 18-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 11,500-15,000/เดือน 08.00-17.30 น.
5 พนักงานธุรการ ชาย/หญิง 2 18-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 11,500-15,000/เดือน 08.00-17.30 น.
6 พนักงานการเงิน/แคชเชียร์ ชาย/หญิง 1 18-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 11,500-15,000/เดือน 08.00-17.30 น.
7 แม่บา้น หญิง 1 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,000/เดือน 08.00-17.30 น.

ประเภทกิจการ  :  จ้าหน่าย ผลิต ติดต้ังระบบเคร่ืองกรองน้้าด่ืม น้้าใช้
ที่ตัง้  304 หมู ่2 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 089-9609861/089-1155209

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 3

บรษิัท บา้นเครื่องกรอง จ ากัด โต๊ะที่ 3



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 พนักงานการตลาด ชาย/หญิง 4 18-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 11,500-15,000/เดือน 08.00-17.30 น.
2 ช่างไฟฟ้า ชาย/หญิง 2 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 11,500-15,000/เดือน 08.00-17.30 น.     เบีย้ขยัน มีประกนัสังคม
3 พนักงานธุรการ ชาย/หญิง 2 18-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 11,500-15,000/เดือน 08.00-17.30 น.
4 พนักงานการเงิน-แคชเชียร์ ชาย/หญิง 2 18-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 11,500-15,000/เดือน 08.00-17.30 น.
5 พนักงานผลิต ชาย/หญิง 2 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,000/เดือน 08.00-17.30 น.
6 พนักงานส่งสินค้า ชาย/หญิง 2 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,500/เดือน 08.00-17.30 น.
7 พนักงานขับรถส่งสินค้า ชาย/หญิง 2 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000/เดือน 08.00-17.30 น.

ประเภทกิจการ  :  ผลิต จ้าหน่ายน้้าด่ืมบรรจขุวด
ที่ตัง้  15 หมู ่10 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 089-9609861/089-1155209

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 4

ชัยนาทอุตสาหกรรมน ้าดืม่ โต๊ะที่ 4



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 พนักงานรักษาความปลอดภยั (รปภ.) ชาย 4 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320/วัน ตามสัญญาจ้างเหมา รักษาความปลอดภยั ประกนัสังคม
2 พนักงานท าความสะอาด (แม่บา้น) หญิง 2 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320/วัน ตามสัญญาจ้างเหมา ท าความสะอาด ประกนัสังคม

ประเภทกิจการ  :  จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.)/ท าความสะอาด (แม่บ้าน)
ที่ตัง้  143/5 ถนนพรหมประเสริฐ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 056-413831

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 5

บรษิัท รักษาความปลอดภัย รัศมีแจ่มผล จ ากัด โต๊ะที่ 5



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 ผู้ช่วยท าอาหาร ชาย/หญิง 1 25 ปขีึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน เข้างานเปน็กะ จัดเตรียมวัตถุดิบการท าอาหาร

เช็ค stock วัตถุดิบการท าอาหาร
มีประสบการณ์การจัดเตรียมวัตถุดิบ
และการตกแต่งเมนูอาหาร

ประเภทกิจการ  :  โรงแรม/ร้านอาหาร
ที่ตัง้  1013 หมู ่4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 056-410800/096-7784457

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 6

บรษิัท ชัยนาทจันทร์ธารา จ ากัด โต๊ะที่ 6



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 พนักงานขาย ชาย/หญิง 5 20-35 ปี ม.6-ป.ตรี 9,600+/เดือน 08.00-17.00 น. มีใจรักงานบริการ มีใบขับขี่
2 พนักงานบญัชี ชาย/หญิง 2 20-35 ปี ป.ตรี บญัชี 10,500+/เดือน 08.00-17.00 น. มีประสบการณ์ด้านบญัชี

ประกนัสังคม

ประเภทกิจการ  :  จ าหน่ายรถยนต์ อะไหล่และศูนย์บริการโตโยต้า
ที่ตัง้  168 หมู ่5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17000   โทร. 056-014889

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 7

บรษิัท โตโยต้าชัยนาท 2015 จ ากัด โต๊ะที่ 7



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 พนักงานคลังสินค้า (ขับรถฟอร์คลิฟท)์ ชาย/หญิง 1 21-50 ปี ม.3 ขึ้นไป 08.00-17.00 น. ชุดยูนิฟอร์ม 

2 เจ้าหน้าทีค่ลังสินค้า ชาย/หญิง 1 21-50 ปี ปวส.ขึ้นไป 08.00-17.00 น. ประกนัสุขภาพ/อบุติัเหตุ/ประกนัชีวติ

กองทนุส ารองเล้ียงชีพ/ประกนัสังคม

โบนัส/ปรับเงินเดือน/ฝึกอบรมพัฒนา

ประเภทกิจการ  :  ผลิต จ าหน่าย ปรุงแต่งสุรากล่ันทุกชนิด
ที่ตัง้  88 หมู ่15 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160   โทร. 056-482888

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 8

บรษิัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด โต๊ะที่ 8



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 พนักงานขาย/การตลาด ชาย/หญิง 2 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 08.00-17.00 น. ดูแลอ านวยความสะดวกลูกค้าที่มาติดต่อซ้ือสินค้า

ประสานงานติดต่อลูกค้า ออกเยีย่มลูกค้า
2 ธุรการช่าง หญิง 1 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 08.00-17.00 น. รับแจ้งปญัหาการใช้งาน  ออกเอกสารการซ่อม 

รับรถเข้าซ่อม ตรวจเช็ครถพื้นฐาน
3 ช่างบริการหลังการขาย ชาย 2 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดัวุฒิ 08.00-17.00 น. ซ่อมบ ารุง แกไ้ขปญัหาการใช้งานรถเกี่ยวข้าว

สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
4 พนักงานคลังสินค้า ชาย 1 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 08.00-17.00 น. จัดเกบ็ เคล่ือนย้ายสินค้าในคลังสินค้า 

สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่รถยนต์

ประเภทกิจการ  :  ผลิต จ าหน่าย ประกอบ ซ่อมบ ารุง เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร
ที่ตัง้  115 หมู ่5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170   โทร. 092-2735659

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 9

บรษิัท เกษตรพัฒนาชัยนาท จ ากัด โต๊ะที่ 9



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 พนักงานขนส่งสินค้า ชาย 50 22-55 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 25,000+/เดือน ขับรถบรรทุก/รถพ่วง ขนส่งสินค้า

สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่ ท.2 หรือ ท.3

ประเภทกิจการ  :  การขนส่งสินค้าประเภทวัสดุกอ่สร้าง แร่วัตดุดิบ สินค้าทางการเกษตร
ที่ตัง้  38/1 หมู ่8 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110   โทร. 056-490996-8

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 10

บรษิัท วีระนันท์ จ ากัด โต๊ะที่ 10



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 พนักงานขับรถตัก (หน้าลาน) ชาย 1 25 ปขีึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 07.00-17.00 น. ขับรถตักข้าว ตากข้าว
2 พนักงาน QC ชาย/หญิง 2 20 ปขีึ้นไป ม.6-ปวช. 07.00-17.00 น. ตรวจสอบคุณภาพข้าว
3 พนักงานสีข้าว/ลานสี ชาย 1 25 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 07.00-17.00 น. ควบคุมเคร่ืองจักร
4 พนักงานบญัชี หญิง 1 20 ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 07.00-17.00 น. ตรวจสอบข้อมูลบญัชี
5 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 1 20 ปขีึ้นไป ปวช.-ปวส. 07.00-17.00 น. ซ่อม บ ารุงรักษาเคร่ืองจักร

ประเภทกิจการ  :  โรงสีข้าว
ที่ตัง้  40 หมู ่13 ถนนพหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 081-9067080

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 11

บรษิัท วงษ์ชัยเอ็นจเินยีริ่ง จ ากัด โต๊ะที่ 11



ล าดับ ชือ่ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานประจ า Office ชาย/หญิง 2 ไม่เกนิ 30 ปี ม.6 - ปวส. 320+/วัน 07.30-18.00 น. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

2 พนักงานส่งสินค้า ชาย 2 ไม่เกนิ 30 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน 08.00-17.00 น. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

ประเภทกิจการ  :  การขายส่งผลิตภัณฑ์นม/การขายส่งไอศกรีมและไอศกรีม หวานเย็น
ที่ตั้ง  8/9 ซอยท่าแจง 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 056-011075

บรษิัท เล็ก เฮง เจรญิ จ ากัด 

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 12

โต๊ะที่ 12



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ชาย 2 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 320-350/วัน 07.00-18.00 น. สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้

มีประกนัชีวิต/ประกนัสังคม
มีที่พักให ้เบีย้ขยัน

ประเภทกิจการ  :  โรงสีข้าว
ที่ตัง้  196 หมู ่2 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110   โทร. 056-491493

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 13

บรษิัท ธนสรรไรซ์ จ ากัด โต๊ะที่ 13



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 พนักงานขาย ชาย/หญิง 2 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 8,000-15,000/เดือน 08.00-17.00 น. แนะน า ขายรถจักรยานยนต์ใหลู้กค้า

2 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ชาย 2 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 8,000-15,000/เดือน 08.00-17.00 น. ซ่อม บ ารุงรถจักรยานยนต์

ประเภทกิจการ  :  จ าหน่าย ซ่อม รถจกัรยานยนต์
ที่ตัง้  309/18 ถนนวงษ์โต ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 056-411761/081-4610892

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 14

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยนตร์กิจมอเตอร์ไซค์ โต๊ะที่ 14



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ

1 ที่ปรึกษาการขาย ชาย/หญิง 10 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 15,000/เดือน 08.00-17.00 น. แนะน าสินค้า ขายสินค้าให้ลูกค้า

2 ช่างเทคนิค ชาย 1 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี เคร่ืองยนต์ 10,000+/เดือน 08.00-17.00 น. มีประสบการณ์การซ่อมบ ารุง รักษาเคร่ืองยนต์

ประเภทกิจการ  :  จ าหน่ายรถยนต์ อะไหล่และศูนย์บริการซูซูกิ
ที่ตัง้  30 หมู ่2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170   โทร. 056-410824

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 15

บรษิัท เค-วิน มอเตอร์ จ ากัด โต๊ะที่ 15



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 พนักงานเติมน้้ามัน ชาย 2 20 ปขีึ้นไป ไม่จ้ากดัวฒิุ 320+/วนั เข้างานเปน็กะ บริการเติมน้้ามันใหลู้กค้า 

2 แม่ครัว หญิง 2 30-45 ปี ไม่จ้ากดัวฒิุ 10,000+/เดือน 06.00-15.00 น. ท้าอาหาร ปรุงอาหาร เตรียมวตัถุดิบการท้าอาหาร

3 ผู้ช่วยแม่ครัว หญิง 1 30-45 ปี ไม่จ้ากดัวฒิุ 9,000/เดือน 06.00-15.00 น. ช่วยแม่ครัวท้าอาหาร ปรุงอาหาร เตรียมวตัถุดิบ 

4 พี่เล้ียงเด็ก หญิง 1 30-50 ปี ไม่จ้ากดัวฒิุ 350+/วนั 07.00-16.00 น. เล้ียงเด็ก ดูแลเด็ก เข้าใจเด็ก รักความสะอาด

5 แม่บา้น หญิง 1 30-50 ปี ไม่จ้ากดัวฒิุ 320+/วนั 08.00-17.00 น. ท้าความสะอาด 

6 พนักงานชงกาแฟ หญิง 1 22 ปขีึ้นไป ไม่จ้ากดัวฒิุ 320+/วนั เข้างานเปน็กะ บริการชงกาแฟใหลู้กค้า ท้าความสะอาดร้านกาแฟ

7 พนักงาน Mini Big C ชาย/หญิง 1 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั เข้างานเปน็กะ ขายสินค้า สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ประเภทกิจการ  :  การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์
ที่ตัง้  456 หมู ่3 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 061-3895889

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 16

บรษิัท อัศวปโิตรเลยีม (ชัยนาท) จ ากัด โต๊ะที่ 16



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงือ่นไขและสวัสดิการ
1 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 3 20 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 10,500+/เดือน ท างานเปน็กะ ประกนัสุขภาพ ประกนัสังคม
2 วิศวกรกระบวนการผลิต ชาย/หญิง 1 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี วิศวกรเคมี 10,500+/เดือน 08.00-17.00 น.     เบีย้ขยัน มีโบนัส 
3 หวัหน้าแผนกผลิต ชาย 1 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 10,500+/เดือน 08.00-17.00 น. มีที่พัก/รถรับส่ง 
4 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต หญิง 1 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 10,500+/เดือน 08.00-17.00 น.

ประเภทกิจการ  :  การผลิตเคมีภัณฑ์
ที่ตัง้  232 หมู ่1 ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150   โทร.036-585376

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 17

บรษิัท โนเบล เอ็นซ ีจ ากัด โต๊ะที่ 17



ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดกิาร
1 เจ้าหน้าที่ IT ชาย/หญิง 1 18 - 45 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000-12,000/เดือน 09.00-17.00 น. มีประกนัสังคม โบนัส

ประเภทกิจการ  :  ผลิตและจ าหน่ายยาสีฟัน
ที่ตั้ง  61/1 ซอยสุวรรณอุทิศ ถนนก าเนิด ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000  โทร. 081-4597798

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 18

บรษิัท ญาลเีฮริ์บ จ ากัด โต๊ะที่ 18



ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดกิาร
1 ฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 50 18 - 45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 325+/วัน 08.00-17.00 น. ค่าช่วยเหลือคลอดบุตร

มีประกนัชีวิต
มีประกนัสังคม

ประเภทกิจการ  :  ผลิตอาหารแช่แข็ง
ที่ตั้ง  23/1 หมู่ 2 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120  โทร 088-1234809

บรษิทัมาร่วมงาน  กรุณารอสัมภาษณ์  โต๊ะท่ี 19

บรษิัท คาร์กิลล์มีทส(์ไทยแลนด)์ จ ากัด โต๊ะที่ 19



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ผู้จัดการศูนย์บริการอู่สี ชาย/หญิง 1 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน 08.00-17.00 น. ดูแลระบบการท างานอู่สี ให้บริการลูกค้า 

2 SA ที่ปรึกษาด้านงานบริการ ชาย/หญิง 1 25 ปีขึ้นไป ปวช.ช่างยนต์ 320+/วัน 08.00-17.00 น. แนะน าการให้บริการ รับรถที่เข้ารับบริการ

3 ลูกค้าสัมพันธ์ หญิง 1 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 320+/วัน 08.00-17.00 น. ต้อนรับ ติดต่อประสานงานลูกค้า

4 พนักงานล้างรถ ชาย/หญิง 1 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน 08.00-17.00 น. ท าความสะอาดรถยนต์ที่เข้ารับบริการ

5 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ชาย/หญิง 1 20 ปีขึ้นไป ปวช.กราฟฟิก 320+/วัน 08.00-17.00 น. ประชาสัมพันธ์ ตัดต่อ VDO ดูแลชิ่งทางออนไลน์

6 เจ้าหน้าที่ประกนั ชาย/หญิง 1 20 ปีขึ้นไป ปวช.บริหารฯ 320+/วัน 08.00-17.00 น. เสนอราคาขายผลิตภัณฑ์ ให้ค าแนะน า สิทธิประโยชน์

ประเภทกิจการ  :  จ าหน่ายรถยนต์ใหม่ ซ้ินส่วนอปุกรณ์ การบ ารุงรักษาและการซ่อม
ที่ตัง้  234 หมู ่2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170   โทร. 056-019719

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท อนิเตอร์เทรด ออโต้แลนด์ จ ำกัด



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 เจ้าหน้าที่บัญชีสินค้า ชาย/หญิง 1 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาบัญชี 11,000+/เดือน 08.00-17.30 น. ชุดฟอร์ม ประกันสังคม โบนัส

2 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ชาย/หญิง 1 24 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาบัญชี 11,000+/เดือน 08.00-17.30 น. บ้านพกัตามต าแหน่ง

3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวชิาชีพ (จป.) ชาย/หญิง 1 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี อาชีวะอนามัยและส่ิงแวดล้อม 11,000+/เดือน 08.00-17.30 น. ประกันสังคม

E-mail : hr@gracz.co.th

ประเภทกิจการ  :  โรงงานผลิตภาชนะใส่อาหารจากเยือ่กระดาษ
ที่ตัง้  140 หมู ่5 ถนนสายเอเซีย ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170   โทร. 084-1546000

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จ ำกัด (มหำชน)



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขาย ชาย/หญิง 10 22 ปีขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 320+/วัน 08.00-17.00 น. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

2 ช่างเทคนิค ชาย 1 22 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 320+/วัน 08.00-17.00 น. ชุดฟอร์ม ประกนัสังคม 

3 หัวหน้าช่าง ชาย 1 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 320+/วัน 08.00-17.00 น.

ประเภทกิจการ  :  ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์และบริการ
ที่ตัง้  204 หมู ่3 ถนนชัยนาท-สุพรรณบุรี ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 056-421421

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท โตโยต้ำ ชัยทอง ชัยนำท จ ำกัด 



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 เจ้าหน้าที่ขายปลีก ชาย/หญิง 1 20-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 320+/วัน 08.00-17.00 น. แนะน า ขายสินค้า

2 เจ้าหน้าที่ช่าง ชาย 1 20-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 320+/วัน 08.00-17.00 น. ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองปร้ินเตอร์

ประเภทกิจการ  :  จ าหน่ายสินค้าไอที
ที่ตัง้  1/1-4  ถนนพหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 082-7710632

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท ยูนต้ีิ ไอที ซสิเต็ม จ ำกัด 



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ที่ปรึกษาการขาย (สาขาหันคา) ชาย 4 22-40 ปี ปวช.ขึ้นไป 320+/วัน 08.00-17.00 น. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

2 ที่ปรึกษาการขาย (สาขาบ้านไร่) ชาย/หญิง 6 22-40 ปี ปวช.ขึ้นไป 320+/วัน 08.00-17.00 น. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

3 เจ้าหน้าที่ประกนัภัย (ส านักงานใหญ่ชัยนาท) ชาย 1 22-35 ปี ปวส.ขึ้นไป 11,000+เดือน 08.00-17.00 น. ประกนัสังคม

ประเภทกิจการ  :  จ าหน่ายรถยนต์ อะไหล่และศูนย์บริการอซูีซุ
ที่ตัง้  358 หมู ่5 ถนนทางหลวง 340 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 056-412174-5

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท อซีูซุชัยนำท จ ำกัด 



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 คนขัดข้าว ชาย 2 25-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน 08.00-17.00 น. มีที่พักให้ฟรี ค่าน  าค่าไฟฟรี

ประเภทกิจการ  :  โรงสีข้าว
ที่ตัง้  92 หมู ่4 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110   โทร. 097-9234850

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรัพย์รวงทองข้ำวไทย



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขับรถตักข้าว ชาย 2 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 400+/วัน 08.00-17.00 น. ขับรถตักข้าวขึ้นรถบรรทุก

2 พนักงานขับรถพว่ง ชาย 1 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วนั 08.00-17.00 น. ขับรถบรรทุกได้ มีใบขับขี่ ท.2 หรือ ท.3

3 พนักงานการตลาด หญิง 2 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน 08.00-17.00 น. สามารถใช้คอมพิวเตอร์/Line ได้ดี

4 พนักงานคอมพิวเตอร์ หญิง 2 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน 08.00-17.00 น. สามารถใช้คอมพิวเตอร์/Line ได้ดี

ประเภทกิจการ  :  โรงสีข้าว
ที่ตัง้  92 หมู ่4 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110   โทร. 097-9234850

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ท่ำข้ำวเขื่อนพลเทพ



ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดกิาร
1 พนักงานขับรถตู้โดยสาร ชาย 2 30-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ ตามเทีย่วรถ ขับรถรับ-ส่งผู้โดยสาร

มีใบขับขี่รถตู้สาธารณะ
มีประกนัสังคม

                                                                                                                                                                         ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร . 056-413035 

ประเภทกิจการ  :  ขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์
ที่ตั้ง  60/83-84 ถนนคงธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 056-412264

บรษิัท ชัยนำททัวร์ จ ำกัด



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานบญัชี หญิง 1 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000+/เดือน 08.00-17.00 น. เส้ือฟอร์ม ค่าล่วงเวลา สวสัดิการอื่นๆ

2 พนักงานโฟร์แมน ชาย 1 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000+/เดือน 08.00-17.00 น. เส้ือฟอร์ม ค่าล่วงเวลา สวสัดิการอื่นๆ

3 เจ้าหน้าทีบ่ริหารข้อมูล ชาย 2 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000+/เดือน 08.00-17.00 น. เส้ือฟอร์ม ค่าล่วงเวลา สวสัดิการอื่นๆ

4 พนักงานขับรถโม่ปนู ชาย 4 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000+/เดือน 08.00-17.00 น. เส้ือฟอร์ม ค่าล่วงเวลา สวสัดิการอื่นๆ

5 แม่บา้น หญิง 1 22 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 9,500+/เดือน 08.00-17.00 น. เส้ือฟอร์ม ค่าล่วงเวลา สวสัดิการอื่นๆ

ประเภทกิจการ  :  ผลิต จ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่ตัง้  14 หมู ่4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110   โทร. 089-9616820

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท ตึกน  ำเงนิคอนกรตี จ ำกัด 



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขาย AIS Fiber ชาย/หญิง 10 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000+/เดือน 08.30-17.00 น. ออกบธูตามชุมชน แนะน า AIS Fiber

 ค่าคอมมิชชั่น มีประกนัสังคม

ประเภทกิจการ  :   ติดต้ังเน็ตบ้าน AIS Fiber
ที่ตัง้  14 หมู ่4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110   โทร. 089-9616820

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท โปรลิ้งค์คอนเน็คต้ิง จ ำกัด 



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ผู้ช่วยเภสัชกร ชาย/หญิง 3 18 ปขีึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 8,690+/เดือน 07.30-17.30 น. ช่วยเภสัชกรขาย แนะน าสินค้า

2 พนักงานขายสินค้า ชาย/หญิง 8 18 ปขีึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 9,400-15,000/เดือน 07.30-17.30 น. ขายสินค้า แนะน าสินค้าใหลู้กค้า

3 พนักงานการตลาด ชาย/หญิง 7 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 11,500-15,000/เดือน 07.30-17.30 น. หาลูกค้ารายใหม่ ออกพบลูกค้า

4 พนักงานคลังสินค้า ชาย/หญิง 3 20 ปขีึ้นไป ปวส. 11,500/เดือน 07.30-17.30 น. เช็คสินค้า ท าสต๊อคสินค้า

ประเภทกิจการ  :   ขายยา อาหารเสริม อปุกรณ์ของใช้ส าหรับเด็กและผู้สูงอายุ
ที่ตัง้  691/45 หมู ่1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130   โทร. 081-7522067

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท ซ ีเอ็น วำย เฮลท์แคร์ จ ำกัด 



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขับรถหกล้อ ชาย 1 25-45 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 400+/วนั 08.00-17.30 น. ขับรถส่งสินค้า มีใบขับขี่ ท.2 หรือ ท.3

ประเภทกิจการ  :  จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์
ที่ตัง้  322 หมู ่5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 083-9540087

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศรธีนัญชัย ชัยนำท 



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ช่างไฟฟ้า ชาย 10 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ช่างไฟฟ้า 10,000+/เดือน 08.00-17.30 น. มีประกนัสังคม สวสัดิการอื่นๆ

2 ช่างยนต์ ชาย 10 25-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ช่างยนต์ 10,000+/เดือน 08.00-17.30 น.

3 พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร ชาย 5 20-40 ปี ม.6-ป.ตรี 400+/วนั 08.00-17.30 น.

ประเภทกิจการ  :  โรงสีข้าว
ที่ตัง้  99/1 หมู ่9 ต.วังไกเ่ถือ่น อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130   โทร. 081-1932222

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท ธนกรรวมผล 999 จ ำกัด



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานรักษาความปลอดภยั (รปภ.) ชาย/หญิง 20 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั ตามสัญญาจ้างเหมา รักษาความปลอดภยั มีประกนัสังคม

ประเภทกิจการ  :  จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.)/ท าความสะอาด (แม่บ้าน)
ที่ตัง้  51 หมู ่5 ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170   โทร. 085-9204725

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท รักษำควำมปลอดภัย พรหมภัสสร 99 จ ำกัด



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ทีป่รึกษาการขาย ชาย/หญิง 5 23-35ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั 08.00-17.00 น. แนะน าสินค้า ขายสินค้าใหลู้กค้า

ค่าคอมมิชชั่น ประกนัสังคม

ประเภทกิจการ  :  จ าหน่ายรถยนต์ อะไหล่และศูนย์บริการฟอร์ด
ที่ตัง้  116 หมู ่5 ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170   โทร. 056-431361/0953651267

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท พ ีมอเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขาย (สาวยาคูลท์) หญิง 2 19-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 15,000+/เดือน 08.00-17.00 น. แนะน าสินค้า ขายสินค้าใหลู้กค้า

ค่าคอมมิชชั่น ประกนัสังคม

ประเภทกิจการ  :  การขายส่งผลิตภัณฑ์นม
ที่ตัง้  99 หมู ่5 ต.เขาท่าพระ อเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 084-6190299/099-2402489

ส านักงานจดัหางานจงัหวัดชยันาท โทร. 056-413035 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แลคโตะบนัไซ



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานทัว่ไป ชาย/หญิง 900 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 520+/วนั 08.00-17.00 น. เบีย้ขยัน 500 บาท

2 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 700 19 ปขีึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 520+/วนั 08.00-17.00 น. ค่ากะ 500 บาท

ชุดยูนิฟอร์ม/อาหาร 2 มื้อ/รถรับ-ส่ง

ประเภทกิจการ  :  ผลิตหลอดอเิล็กทรอกนิกส์และประกอบชิ้นส่วนอเิล็กทรอกนิกส์อื่นๆ
ที่ตัง้  138 หมู ่4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140   โทร. 032-447766 ต่อ 25861

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท แคล-คอมพ์ อเีล็คโทรนคิส์ จ ำกัด



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 900 18 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 336/วนั 08.00-17.00 น. ชุดยูนิฟอร์ม เบีย้ขยันรายปี

ค่าอาหาร/ค่าเดินทาง

 ค่าล่วงเวลา/ค่าเข้ากะ

ประเภทกิจการ  :  ผลิตบรรจภุัณฑ์พลาสติก
ที่ตัง้  333 หมู ่4 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000   โทร. 038458500 ต่อ 844

ส านักงานจดัหางานจงัหวัดชยันาท โทร. 056-413035 

บรษิัท คงิส์ แพ็ค อนิดัสเตรยีล จ ากัด และ บรษิัท คงิแบก็ จ ากัด



ล าดับ ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานประจ า KFC ชาย/หญิง 2 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั เข้างานเปน็กะ รักงานบริการ สามารถท างานเปน็กะได้

ประเภทกิจการ  :  จ าหน่ายสินค้าอปุโภค บริโภคให้แกลู่กค้ารายย่อย
ที่ตัง้  364/25 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 081-7538470

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท เอก-ชัย ดสิทรบิวิชั่น จ ำกัด (เทสโก้ โลตัส สำขำชัยนำท)



ล าดับ ชือ่ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 เจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย ชาย/หญิง 4 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี จันทร์ - ศุกร์

2 ลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชาย/หญิง 4 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี จันทร์ - ศุกร์

3 ลูกค้าสัมพันธ์ ชาย/หญิง 5 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี จันทร์ - ศุกร์

4 เจ้าหน้าทีบุ่คคล ชาย/หญิง 1 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี จันทร์ - ศุกร์

5 พนักงานบัญชี ชาย/หญิง 2 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี จันทร์ - ศุกร์

6 พนักงานจัดซ้ือ ชาย/หญิง 2 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี จันทร์ - ศุกร์

7 เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย ชาย/หญิง 2 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี จันทร์ - ศุกร์

ประเภทกิจการ  :  ผลิตป้ายฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์
ที่ตั้ง  15 ซอยลาซาล 49 แขวงบางนา เขตบางนา   โทร. 02-3615346-52

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท วงศ์เอกอุตสำหกรรม จ ำกัด

เบีย้ขยัน ประกันสังคม โบนัสรายปี



ล าดับ ชือ่ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ
8 Bussiness Analyst ชาย/หญิง 3 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี จันทร์ - ศุกร์

9 Software Engineer ชาย/หญิง 3 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี จันทร์ - ศุกร์

10 IT Support ชาย/หญิง 2 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี จันทร์ - ศุกร์

11 เจ้าหน้าทีส่นับสนุนการผลิต ชาย/หญิง 4 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี จันทร์ - เสาร์

12 พนักงานผสมสี ชาย/หญิง 2 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี จันทร์ - เสาร์

13 คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ชาย/หญิง 4 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี จันทร์ - เสาร์

14 วิศวกร ชาย/หญิง 6 22 ปีขึ้นไป ปวช. - ป.ตรี จันทร์ - เสาร์

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

เบีย้ขยัน ประกันสังคม โบนัสรายปี

บรษิัท วงศ์เอกอุตสำหกรรม จ ำกัด
ประเภทกิจการ  :  ผลิตป้ายฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์

ที่ตั้ง  15 ซอยลาซาล 49 แขวงบางนา เขตบางนา   โทร. 02-3615346-52



ล าดับ ชือ่ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ
15 พนักงานจัดส่ง ชาย/หญิง 4 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป จันทร์ - เสาร์

16 ช่างพิมพ์ ชาย/หญิง 5 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป จันทร์ - เสาร์

17 พนักงานคุมเคร่ือง ชาย/หญิง 10 18 ปีขึ้นไป ปวช. - ปวส. จันทร์ - เสาร์

18 ผู้ช่วยช่างพิมพ์ ชาย/หญิง 20 18 ปีขึ้นไป ม.3 - ม.6 จันทร์ - เสาร์

19 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ชาย/หญิง 10 18 ปีขึ้นไป ม.3 - ม.7 จันทร์ - เสาร์

ที่ตั้ง  15 ซอยลาซาล 49 แขวงบางนา เขตบางนา   โทร. 02-3615346-52

เบีย้ขยัน ประกันสังคม โบนัสรายปี

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท วงศ์เอกอุตสำหกรรม จ ำกัด
ประเภทกิจการ  :  ผลิตป้ายฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์



ล าดับ ชือ่ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 50 18-35 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน 08.00-17.00 น. ผลิตรองเท้า
เส้ือยูนิฟอร์ม/เบีย้ขยัน/ประกนัสังคม

ประเภทกิจการ  :  ผลิตและจ าหน่ายรองเท้าชั้นน า
ที่ตั้ง  99/1 หมู่ 6 ถนนพหลโยธนิ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150   โทร. 056-410607/056-410609/066-1213557

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท เอส ซ ีเอส สปอร์ตสแวร์ จ ำกัด



ล าดับ ชือ่ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานอัดพื้น ชาย/หญิง 5 18-35 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน 08.00-17.00 น. อัดพื้นรองเท้า
เส้ือยูนิฟอร์ม/เบีย้ขยัน/ประกนัสังคม

ประเภทกิจการ  :  ผลิตพื้นรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้า
ที่ตั้ง  241 หมู่ 2 ถนนหนัคา-บา้นไร่, ต.บา้นเชี่ยน อ.หนัคา จ.ชัยนาท 17130  โทร.  056-451089

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท ชัยนำทรับเบอร์ จ ำกัด



ล าดับ ชือ่ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจา้ง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานเย็บจักร ชาย/หญิง 5 18-35 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน 08.00-17.00 น. เย็บรองเท้า ชิ้นส่วนรองเท้า
เส้ือยูนิฟอร์ม/เบีย้ขยัน/ประกนัสังคม

ประเภทกิจการ  :  ผลิตพื้นรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้า
ที่ตั้ง  240 หมู่ 2 ถนนหนัคา-บา้นไร่, ต.บา้นเชี่ยน อ.หนัคา จ.ชัยนาท 17130  โทร.  056-451089

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดชยันำท โทร. 056-413035 

บรษิัท หันคำบำงกอกรับเบอร์ จ ำกัด



ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดกิาร

1 พนักงานทัว่ไป ชาย/หญิง 1 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน 08.30-17.00 น. เส้ือฟอร์ม มีประกันสังคม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้

ต าแหน่งงานว่างคนพกิาร

ประเภทกิจการ  :  จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง และของตกแต่งบ้านครบวงจร

ทีต่ั้ง  798 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.เขาท่พระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   โทร. 056-014200/092-5588245

บรษิัทมาร่วมงาน  กรุณารอสมัภาษณ์  โต๊ะท่ี 1

บรษิัท สยามโกลบอลเฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน)

โต๊ะที่ 1



ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดกิาร

1 พนักงานทัว่ไป ชาย/หญิง 1 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320 บาท/วัน 08.30-17.00 น. เส้ือฟอร์ม มีประกันสังคม

ประเภทกิจการ  :  ผลิตภาชนะบรรจุอาหารจากเยื่อกระดาษชานอ้อย

ทีต่ั้ง  140 หมู่ 5 ถ.สายเอเซีย ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170   โทร. 084-1546000

บรษิัท บรรจุภัณฑ์เพือ่สิ่งแวดลอ้ม จ ากัด 

ต าแหน่งงานว่างคนพกิาร



ล าดบั ชื่อต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิ/สาขา อัตราค่าจ้าง เวลางาน เงื่อนไขและสวัสดกิาร

1 พนักงานธุรการ ชาย/หญิง 1 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320 บาท/วัน 08.30-17.00 น. มีประกันสังคม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้

ทีต่ั้ง 177 ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170   โทร. 061-2680050

บรษิัท ที เค อคีวอปเมนท์ จ ากัด 

ประเภทกิจการ  :  จ าหน่ายรถตัดอ้อย รถแทรคเตอร์ และอะไหล่แท้ ยี่ห้อจอห์นเดียร์ John Deere

ต าแหน่งงานว่างคนพกิาร


