
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 พนักงานเย็บจักร 20 ช/ญ 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง บริษทั หนัคาบางกอกรับเบอร์ จ ากัด

4 พนักงานอัดพืน้รองเท้า 10 ช 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง 240  ม.2  ต.บ้านเชี่ยน    

(เข้ากะได้) อ.หันคา  จ.ชัยนาท 

 โทร.062-5988186

5 ทีป่รึกษาการขาย 10 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,450.-/เดือน บจก.โตโยต้าชัยนาท 2015

+ค่าคอมมิชชั่น 168 ม.5 ถ.สายเอเชีย ต.อู่ตะเภา

อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

โทร.056-014888

6 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ช 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 315.-/วัน บจก.รักษาความปลอดภัยรัศมีแจม่ผล

7 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 9,000.-/เดือน 143/5 ถ.พรหมประเสริฐ

ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

จ.ชัยนาท โทร. 085-9204725

8 ช่างสี (นักศึกษาฝึกงาน) 2 ช 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง อู่มีชัยยนต์
530  ม.4  ต.เขาท่าพระ
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.088-2790601 , 056-410677

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท ประจ าเดือน สิงหาคม 2562



ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง สถานประกอบการ
9 พนักงานเย็บจักร 20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 315.-/วัน บริษทั ซาบนี่า จ ากัด

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

จ.ชัยนาท โทร.056-410666

10 ทีป่รึกษาการขาย 10 ช/ญ 22-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 9,450.-/เดือน บจก.ฟนีิกส์ คาร์ สาขาชัยนาท

+ค่าคอมมิชชั่น (ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์นิสสัน)

929  ม.4  ต.บ้านกล้วย

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

โทร.056-414424 , 081-7278020

11 Utility Supervisor (ด่วน) 1 ช/ญ 23-40 ปี ป.ตรี ตามตกลง บริษทั เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวร์ิคส จ ากัด

 สาขาส่ิงแวดล้อม 197 ม.5 ต.หาดอาษา 

12 หัวหน้า รปภ. 1 ช 35-45 ปี ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

13 คนสวน 1 ช 25-50 ปี ป.6 ขึ้นไป โทร.056-019712-3 ต่อ 125

(อ่านออก เขียนได้)

14 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 23-35 ปี ป.ตรี ตามตกลง
(มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ)  สาขาส่ิงแวดล้อม

15 พนักงานขับรถ (มใีบขับขีร่ถยนต์) 1 ช 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 315.-/วัน

16 ทีป่รึกษาการขาย 3 ช 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง บจก.อีซูซุ ชัยนาท
(ประจ าโชว์รูมหันคา) 358  ม.5 ต.บ้านกล้วย

17 ทีป่รึกษาการขาย 1 ญ 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง อ.เมืองชัยนาท  จ.ชัยนาท
(ประจ าโชว์รูมอุทัยธาน)ี โทร. 056-412174-5

18 ทีป่รึกษาการขาย 3 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง
(ประจ าโชว์รูมบ้านไร่)

19 ทีป่รึกษางานบริการ 1 ช/ญ 25-35 ปี ปวส.+ 11,000.-/เดือน
(มีความรู้เร่ืองเคร่ืองยนต์ มีใบขบัขี่รถยนต์)



ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง สถานประกอบการ
20 พนักงานคุมเคร่ือง AUTO 20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 315.-/วัน+ บจก.บรรจุภัณฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม

140 ม.5 ต.อู่ตะเภา

21 พนักงานฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 315.-/วัน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 

โทร.087-1989032

22 พนักงานซ่อมบ ารุง 20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. 315.-/วัน

23 เจ้าหน้าทีป่ระกันคุณภาพ QA 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี 315.-/วัน

24 เจ้าหน้าทีว่างแผนการผลิต 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี 315.-/วัน

25 พนักงานธุรการคลัง 1 ช/ญ 18-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 315.-/วัน

สาขาช่างกล,อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า,ช่างยนต์

สาขาวิศวอตุสาหการ , วิศวอาหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิทยาศาสตร์ , วิศวกรรม หรืออืน่ๆที่เกีย่วข้อง

+เบีย้ขยัน+ค่าโอท+ีค่าคุมเคร่ือง+ค่ากะ

ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัชยันำท โทรศพัท/์โทรสำร 056-413035-6


