
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 พนักงานเยบ็จกัร 50 ช/ญ 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 315.-/วัน 99/1 ม.6 ต.หาดอาษา

อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
โทร.056-410609

3 พนักงานเยบ็จกัร 20 ช/ญ 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จ ากัด

4 พนักงานอัดพื้นรองเทา้ 10 ช 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง 240  ม.2  ต.บา้นเชีย่น    

(เข้ากะได้) อ.หนัคา  จ.ชัยนาท 

 โทร.062-5988186

5 ที่ปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 20 ปขีึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 9,450.-/เดือน บจก.โตโยต้าชัยนาท 2015

+ค่าคอมมิชชัน่ 168 ม.5 ถ.สายเอเชีย ต.อูต่ะเภา

อ.มโนรมย ์จ.ชัยนาท

โทร.056-014888

6 พนักงานรักษาความปลอดภยั 2 ช 20 ปขีึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 315.-/วัน บจก.รักษาความปลอดภยัรัศมีแจม่ผล

143/5 ถ.พรหมประเสริฐ

ต.บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท

จ.ชัยนาท โทร. 085-9204725

7 พนักงานขาย 5 ช 20ปขีึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 315บาท/วัน บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ สาขาชัยนาท

798 ม.5 ต.บา้นกล้วย
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.092-5588245

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท ประจ าเดอืน กันยายน 2562



ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง สถานประกอบการ
8 พนักงานเยบ็จกัร 20 ช/ญ 18 ปขีึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิ 315.-/วัน บริษัท ซาบีน่า จ ากัด

(เยบ็จกัรไม่เปน็บริษทัฯ สอนฝึกเยบ็ใหฟ้รี / มีค่าเดินทางให)้ 177 ม.8  ต.วังไก่เถือ่น อ.หันคา

จ.ชัยนาท โทร.056-410666

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

+ค่าคอมมิชชัน่ (ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์นิสสัน)

10 พนักงานบญัชี 1 ญ 23-35 ปี ป.ตรี ขึน้ไป ตามตกลง 929  ม.4  ต.บา้นกล้วย

(ปฏบิติังานที่ จ.อุทยัธานี) อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

โทร.056-414424 , 081-7278020

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

 สาขาส่ิงแวดล้อม 197 ม.5 ต.หาดอาษา 

อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

12 หวัหน้า รปภ. 1 ช 35-45 ปี ม.6 ขึน้ไป ตามตกลง โทร.056-019712-3 ต่อ 125

13 คนสวน 1 ช 25-50 ปี ป.6 ขึน้ไป

(อ่านออก เขียนได้)

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

15 ที่ปรึกษาการขาย 3 ช 20 ปขีึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง บจก.อีซูซุ ชัยนาท
(ประจ าโชว์รูมหนัคา) 358  ม.5 ต.บา้นกล้วย

16 ที่ปรึกษาการขาย 1 ญ 20 ปขีึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง อ.เมืองชัยนาท  จ.ชัยนาท
(ประจ าโชว์รูมอุทยัธาน)ี โทร. 056-412174-5

17 ที่ปรึกษาการขาย 3 ช/ญ 20 ปขีึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง
(ประจ าโชว์รูมบา้นไร่)



ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง สถานประกอบการ
18 เจา้หน้าที่ประกันคุณภาพ QA 1 ช/ญ 18 ปขีึน้ไป ป.ตรี ตามตกลง บจก.บรรจภุณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม

140 ม.5 ต.อูต่ะเภา

19 เจา้หน้าที่วางแผนการผลิต 1 ช/ญ 18 ปขีึน้ไป ป.ตรี ตามตกลง อ.มโนรมย ์จ.ชัยนาท 

โทร.087-1989032

20 พนักงานขาย 3 ช/ญ 25 ปขีึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 315.-/วัน บจก.ฮอนด้าคาร์ส ชัยนาท

711  ม.4  ต.บา้นกล้วย

อ.เมืองชัยนาท  จ.ชัยนาท

โทร. 056-415715

21 พนักงานบาริสต้า ชงกาแฟ 3 ช/ญ 25 ปขีึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง ณัฐชนนฟาร์ม

359 ม.5  ต.เขาทา่พระ

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

โทร. 082-2343976

22 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 1 ช/ญ 23 ปขีึน้ไป ป.ตรี ขึน้ไป 8,340.-/เดือน วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

(ครูพเิศษสอน) คอ.บ.วิศวกรรมโยธา สมัครได้ต้ังแต่วนัที่ 26 ส.ค.62 - 3 ก.ย.62

โทร.056-411276 ต่อ 117

สาขาวิทยาศาสตร์ , วิศวกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง

สาขาวศิวอตุสาหการ , วศิวอาหาร หรืออืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง

ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัชยันำท โทรศพัท/์โทรสำร 056-413035-6


